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1 
Introduction  المقدمة 

1 

1-1 The Saudi Airlines Catering Company, (the 
“Company”), believes in the values and 
principles of integrity, care, ownership, 
responsibility and teamwork. This Code of 
Conduct (the “Code”) is an ethical framework 
and the professional guidelines for the 
Company’s business and its dealings with 
others. It complies with all applicable laws and 
regulations. 

)الشركة( بقيمها  الخطوط السعودية للتموينُتؤمن شركة 
هِة، والعنايِة، والملكية ومبادئها المتمثلِة في: النزا

والمسؤولية، والعمل الجماعي، ومنها تستسقي قواعد 
السلوك المهني "القواعد"؛ لبيان اإلطار األخالقي، والدليل 
المهني لممارسة الشركة ألعمالها، وتعاملها مع اآلخرين، 

والتشريعات  تنظيماتوالترجمة العملية لاللتزام بكافة ال
 المطبقة.

1-1 
 

1-2 
 
 
 
 
 
 

The Company upholds the highest ethical 
standards in conducting its business and 
expects all staff to follow the Company’s values 
and ethical framework. Work done for the 
Company must comply with the Code, to reflect 
positively on the communities in which it 
operates. 

 

تحافظ الشركة عل  أعل  المعايير األخالقية في تنفيذ 
أعمالها. وتتوقع من جميع من يعمل لصالحها 
التصرف  وفقًا لقيم الشركة وإلطارها األخالقي. بحيث 
يكون أداء العمل باسم الشركة في إطار منظومة من 
القيم والمبادئ األخالقية التي تحكم السلوك المهني 

األعمال، وبما ينعكس ايجابًا  لتضبط حركة إيقاع أداء
 عل  المجتمع الذي نعمل فيه. 

1-2 

SACC Code of Conduct has been 
issued by the Resolution of the Board 
of Directors in during the Meeting #45 
held on the 24/01/1438H 
corresponding to 26/10/2016, in 
accordance with Company Corporate 
Governance chapter #3. 

ارة شركة بقرار من مجلس إد أصدرت هذه القواعد
في اجتماعه  شركة الخطوط السعودية للتموين

هـ 22/11/1241المنعقد بتاريخ  األربعونو  الخامس
من   للباب الثالثوفقًا   ؛ م22/11/2112الموافق 

 الئحة "اإلطار التنظيمي لحوكمة الشركة" 

رصالحية اإلصدا  
Issuing Authority 

 تاريخ النفاذ
Effective Date 

 تاريخ اإلصدار
Issue Date 

 رقم اإلصدار
 Issue Number 

م11/2116/ 26 م22/11/2112 11/22 /1241هـ  هـ1241/ 22/11   First-    األول
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1-3 In carrying out its mission, the Company expects 
its staff and trading partners to always strive to 
exercise good judgment, care and consideration 
in fulfilling their responsibilities.  

All business activities, practices and actions are 
governed by this set of professional values and 
rules, which allow the Company to uphold its 
reputation. Thus, this Code provides the 
Company’s obligations towards its employees, 
and towards each of its business partners, 
customers and clients, and the surrounding 
community, so that these responsibilities may be 
understood and addressed. This Code contains 
the relevant policies, procedures and instructions 
for these responsibilities. 

 

تعتمد الشركة في أداء رسالتها عل  موظفيها وشركائها  
التجاريين وذلك باتخاذ اإلجراء المناسب، وبأسلوب 
سليم، وتتفان  الشركة في كل عمل تقوم به وتمارسه، 

 سواء كان فرديًا أو جماعيًا. 
وتحكم جميع تلك األعمال، والممارسات، والتصرفات 

حفاظ عل  مجموعة من القيم والقواعد المهنية؛ لل
سمعتها الطيبة. إْذ توضح هذه القواعد مجتمعًة 
مسؤوليات الشركة تجاه الموظفين وبالعكس، وتجاه كل 
من: شركائها، وعمالئها، والمتعاملين معها، وتجاه 
المجتمعات التي تعمل فيها؛ بغية فهم تلك المسؤوليات 
ومعالجتها، وتشير هذه القواعد إل  السياسات، 

 تعليمات ذات الصلة بها.واإلجراءات، وال

1-4 

* 
For more information, see: 
1. Statement of the Company’s Objectives, 
Vision, Mission and Values 

 لالستزادة، ُينظر:
 * وثيقة أهداف الشركة، ورؤيتها، ورسالتها، وقيمها.-1

2 Code Scope 2 نطاق القواعد 
2-1 This Code supplements all applicable laws and 

regulations of the Kingdom of Saudi Arabia, the 
Company’s Articles of Incorporation and the 
Company’s policies, procedures and directives, 
and does not substitute them. 

 ألنظمةمع عدم اإلخالل بما جاء في التشريعات وا
العربية السعودية التي تحُكم المعمول بها في المملكة 

الممارسات والتصرفات والعالقات التي تنظم التعامل 
النظام األساسي بين الشركة واآلخرين، وما قرره 

والسياسات واإلجراءت الداخلية للشركة، والئحة اإلطار 
التنظيمي لحوكمة الشركة، تأتي هذه القواعد استكمااًل 

 لها، دوَن أن تحلَّ محلها.

2-1 

2-2 This Code applies to any person who works for 
the Company or any of its subsidiaries, whether 

ُتطبق هذه القواعد عل  كل شخص يعمل لصالح 
، أو أيٍّ من الشركات المملوكة لها بالكامل، أو الشركة

2-2 
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wholly owned or for which the company owns a 
controlling percentage (referred to collectively or 
individually in this Code as the “Company”), 
including members of the board of directors, 
board committees, members of the board’s 
councils, the Company’s executive directors, all 
its employees, those on secondment to the 
Company, and those who act on the Company’s 
behalf or represent the Company before others. 

تمتلك فيها نسبة سيطرٍة )يشار إليهم مجتمعين أو منفردين 
في هذه القواعد بـ"الشركة"(، ويشمل ذلك أعضاء مجلس 
اإلدارة، وأعضاء اللجان المنبثقة من المجلس، وأعضاء 

رين، ومدراء الشركة التنفيذيين، وجميع مجالس المدي
، والذين الشركةموظفيها، والمعارين للعمل لصالح 

 يتصرفون نيابة عنها، أو يمثلونها لدى الغير. 

2-3 This Code is an integral part of all work 
contracts between the Company and its 
employees. 

تجزُأ من الوثائق التي تربط تُعدُّ هذه القواعد جزءًا ال ي
الشركة باألشخاص العاملين لصالحها سواء كانت تلك 

  الوثائق قرارات تعيين أو عقود عمل.

2-4 

2-4 Contracts between the Company and its external 
advisors, contractors and suppliers regulate the 
relationships and transactions between them 
following this Code. Any contractor, consultant 
or third party acting on behalf of the Company 
or representing the Company must adhere to 
these rules. 

ُتّضمن الشركة العقود التي تبرمها مع استشارييها 
الخارجيين ومقاوليها، ومورديها، نصوصًا تنظم العالقة 

امل بين الشركة واآلخرين بما يتفق مع هذه القواعد. والتع
ويلزم كل مقاول أو مستشار يخضعان في أداء عملها 

ات الواردة في هذه اإللتزامبالنيابة عن الشركة لذات 
القواعد، كما يلتزم أي طرف ثالث يعمل بالنيابة عن 

 الشركة أو يمثلها لدى الغير بهذه القواعد.

2-2 

2-5 If the company does not have overall control of 
a joint venture, the company will exercise all 
reasonable efforts to encourage the companies 
and joint venture to adopt this Code or similar 
principles. 

في الحاالت التي ال تملك فيها الشركة نسبة سيطرة في 
ي أي من المشاريع المشتركة، أي شركة أخرى، أو ف

تعمل الشركة بكل جهٍد معقول عل  أن تتبن  تلك 
الشركات أو المشاريع المشتركة هذه القواعد أو مبادئ 

 مماثلة لها.

2-5 

2-6 Additionally, employees are obliged to adhere to 
any other code of conduct or professional ethics 
that might be imposed by virtue of their 
membership of a professional organization or 
other body. 

يلتزم كل مخاطب بتطبيق هذه القواعد بالتمسك بها، 
وأخالقيات مهنية أخرى قد تُفرض  وبأيِّ قواعد سلوك

عليه بحكم انتمائه ألحد المنظمات المهنية أو جهات 
تطبيق معايير أقل  أخرى، وفي كل األحوال ال يجوز له

2-2 
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 صرامًة مما هو منصوص عليه في هذه القواعد. 
2-7 If the Code has a standard that differs from one 

specified in local law or regulations, or other 
relevant code of conduct, the more stringent 
standard should apply. 

واعد السلوك المهني معيارًا في الحاالت التي َتضع ق
أو التشريعات  النظاممختلفًا عن المعيار المحدد في 

 المحلية المطبقة، فيجب اتباع المعيار األشد منهما.

2-7 

2-8 Any person working for the Company will be 
bound by the Code of Conduct commencing 
from the date of their employment with the 
Company, whether through a contract, 
commission or appointment, until their 
employment is terminated. The Code applies 
during vacations of any kind, during work duties 
within or outside the Kingdom, and during 
training and study. 

Any person working for the company will be 
asked to commit to this Code from when they 
join the Company, whether through being hired 
directly or by commission, for the duration of 
their employment. 

بقواعد السلوك المهني  الشركةلتزام من يعمل لصالح إيبدأ 
لتحاق بالشركة سواء عبر التعاقد، أو بمباشرة من تاريخ اإل

نتهاء تلك إالعمل أو التكليف أو التعيين، وحت  تاريخ 
العالقة. وال تحول اإلجازات بأنواعها، أو مهام العمل 

راسة، من خارج المملكة أو داخلها، أو بعثات التدريب والد
 بهذه القواعد أثناء تلك الفترة. اإللتزام

2-1 

2-9 The Company aspires to work with any company 
or institution whose Code of Conduct is 
compatible with its own Code and principles. 

تََتطّلع الشركة للعمل مع أي شركة أو منشأة تتماثل قواعد 
 مع قواعدها ومبادئها. سلوكها المهني

2-1 

* For more information, see: 

1. The Company’s Articles of Association 

2. Regulatory Framework for Corporate 
Governance 

 

 ستزادة، ُينظر:لإل
 نظام الشركة األساسي.-1
 الئحة اإلطار التنظيمي لحوكمة الشركة.-2
 
 
 

* 

3 Workplace  
 

 4 ن العملبيئة ومكا
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* This chapter covers the Company’s obligations 
in the workplace, the responsibilities of its staff 
and management, and health and safety. 

يتحدث هذا الفصل عن بيئة ومكان العمل من خالل 
ات الوظيفية الملقاة عل  اإللتزامتعامل الشركة الوظيفي، و 

موظفين، والتزامات من يتول  اإلشراف واإلدارة عاتق ال
في الشركة، والممارسات الخاصة بالبيئة والصحة 

 والسالمة.

* 

3-1 The Company’s relations with its employees 
As an extension of its values, the Company will 
provide a healthy workplace appropriate to the 
nature of the work. To achieve this, the 
Company must do the following: 

 تعامل الشركة الوظيفي: 
بيئَة عمل ِصحية  -انطالقًا من قيمها-توفر الشركة 

تتالءم وطبيعة العمل المطلوب أداءه. وفي سبيل تحقيق 
 ذلك تلتزم الشركة باآلتي:

4-1 

A Rights 
The Company pledges to fulfill all of its 
occupational and contractual rights towards 
others, in line with all agreements and labor 
laws and regulations. It will provide fair 
compensation and pay at least the legal 
minimum wage. It will set maximum working 
hours, in line with applicable law. It will provide 
health care and other benefits agreed upon and 
set out in the Company’s Articles of Association 
and policies. The Company will not infringe 
upon an employee’s opportunities or rights. It 
will not do anything to hinder its employees from 
performing their work and duties. It will not 
compel employees to perform their work in an 
illegal way. 

 أداء الحقوق:
تتعهد الشركة بأداء الحقوق الوظيفية والتعاقدية تجاه 

العمل  أنظمةاآلخرين وفقًا للعقود المبرمة، ولما تمليه 
ضمان تقديم تعويض عادل، و وتشريعاته، ومن ذلك 
بالحد  اإللتزاملألجور، و  النظاميتطبيق الحد األدن  

األقص  لساعات العمل حسبما هو منصوٌص عليه في 
األنظمة واجبة التطبيق، وتقديم الرعاية الطبية، والميزات 
األخرى المتفق والمنصوص عليها في أنظمة الشركة 
وسياساتها. وتكفل الشركة عدم المساس بفرص الموظف 

منع ما من شأنه عرقلة أداء عمله وواجباته وحقوقه، وت
التدخل أو حمله عل  أداءه لعمله بطريقة الوظيفية أو 

 .نظاميةغير 

 أ

B Fairness 
The Company pledges to provide employment 
opportunities based on academic qualifications, 
professional expertise and competencies to suit 
the nature of the job, according to the 
regulations in force, and taking into account the 
diversity of the workforce of the Company. The 

 المساواة:
تعمل الشركة عل  توفير فرص وظيفية بناًء عل  معايير 

والخبرات موضوعية مبنية عل  المؤهالت العلمية، 
الوظيفية، والجدارات بما يتالءم وطبيعة الوظيفة، وفقًا 
لألنظمة المعمول بها، وبما يراعي تنوّع القوى العاملة 

 ب
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Company will not discriminate based on race, 
color, sex, religion, nationality, region, age, 
marital status or physical disability in violation of 
any signed agreements with employees. The 
Company is keen to develop objective criteria 
for making appointments and promotions and for 
rewarding performance. The Company will 
provide development opportunities and job 
training. Those employed by the Company will 
enjoy, without discrimination, the same rights 
and privileges, according to the Company’s 
Articles of Association and policies. 

بالشركة. وال تركن في عالقتها بالموظفين إل  التمييز 
بينهم للعرق، أو اللون، أو الجنس، أو الدين، أو الجنسية، 

ماعية، أو اإلعاقة أو المنطقة، أو السن، أو الحالة االجت
الجسدية بالمخالفة لالتفاقيات الموقعة مع الموظفين. كما 
تحرص الشركة كذلك عل  وضع معايير موضوعية 
للتعيين، والترقية، والعالوة الوظيفية، ومكافأة األداء، 
وفرص التطوير والتدريب الوظيفي. ويتمتع منسوبي 
قًا الشركة دون أدن  تفرقة بذات الحقوق والميزات وف

 ألنظمة الشركة وسياساتها.

C Respect 
Each person who works for the Company is 
entitled to respect and dignified treatment, 
regardless of the employee’s rank. The 
Company requests that its employees act 
sensitively. Conduct and practices that are 
acceptable in some cultures might not 
necessarily be acceptable to others. Thus, any 
act or failure to act that would insult or demean 
any of the Company’s employees is prohibited, 
as are any actions that would deprecate their 
dignity or reputation or that would embarrass 
them. This includes but is not limited to: 
spreading rumors, slander, defamation or insults; 
sexual harassment; violation of freedom; misuse 
of personal information; reprisals; mockery or 
ridicule of another’s conduct, physical 
appearance or affiliation; or involvement in any 
action that would lead to behavior that is 
coercive, arbitrary, threatening, abusive, harmful, 
intimidating or hostile.  

 االحترام:
يستحق كل من يعمل لدى الشركة القدر الالزم من 

حترام والمعاملة الكريمة، بغض النظر عن درجته اإل
لوظيفية. وتدعو الشركة منسوبيها إل  التصرف بحٍس ا

، فالتصرفات والممارسات التي قد تكون مقبولة في عالٍ 
بعض الثقافات، ال تكون بالضرورة مقبولة لدى الجميع. 
لذا يحظر أي عمل أو امتناع عن عمل من شأنه إهانة 
أو تقليل شأن أي من منسوبي الشركة، أو تعريض 

نتقاص، أو مضايقتهم. ويدخل في إلكرامتهم أو سمعتهم ل
ذلك عل  سبيل المثال ال الحصر: نشر األكاذيب، 
واإلشاعات المغرضة، النميمة، القذف، السباب، التحرش 
الجنسي، االستهزاء، انتهاك الحرية والمعلومات 

نتقامية، والتندر أو السخرية أو الشخصية، والسوكيات اإل
يًا أو انتماًء، أو التعليق عل  اآلخرين سلوكيًا أو جسد

نخراط في أي عمل يؤدي إل  سلوك قسري أو تعسفي اإل
 أو تهديدي أو استغاللي أو مؤذي أو ترهيبي أو عدائي.

 ج

D Privacy :د مراعاة الخصوصية 
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The Company respects the privacy of its 
employees. It does not consider that any activity 
outside of the workplace is of any concern to it, 
provided that such activity does not affect the 
Company’s interests, impair its work, or threaten 
its reputation. The Company maintains only the 
employee personnel and medical records 
necessary for its business, legal or contractual 
purposes. Access to those records is limited to 
those with a need to know or official agencies. 

تحترُم الشركة خصوصيَة كّل شخٍص يعمل لصالحها، 
وَتعُد ما يقوم به من تصرفاٍت خارَج إطار العمل ليس من 
اهتمامها، مالم تؤثر هذه التصرفات عل  مصالح  

 الشركة، أو تضعف أداء عملهم، أو تهدد سمعة الشركة.
وتسع  الشركة للحصول عل  المعلومات الشخصية لمن 

مل لصالحها من خالل وسائل مشروعة، وتستخدمها يع
، وال تسمح للغير النظاميةلاللتزام لجميع المتطلبات 

االطالع عليها إال بمعرفة الشخص المعني، أو حسبما 
 تمليه طبيعة العمل، أو الجهات الرسمية.    

E Human rights 
The Company respects everyone who chooses 
to work for it. Employees work of their own free 
will, as the Company does not coercively employ 
anyone. The Company does not use child labor 
or the labor of those under the age of 18. The 
Company supports all human rights recognized 
by Islamic sharia and in the Universal 
Declaration of Human Rights. Thus, the 
Company, in its respect for human rights, is in 
full compliance with all local laws and 
regulations and all agreements that have been 
ratified by the Kingdom of Saudi Arabia. 

 حقوق اإلنسان:
تكّرم وتحترم الشركة جميع الناس الذين يختارون للعمل  

لصالحها. حيث يعمل الموظفون بمحض إرادتهم، ألنها ال 
تجبر أحدًا عل  العمل القسري. والشركة ال تلجأ إل  
تشغيل األطفال أو األحداث الذين لم يتموا الثامنة عشرة. 

لمقررِة وفقًا ألحكام كما وتؤيد الشركة كافَة حقوق اإلنسان ا
الشريعِة اإلسالميِة الواردِة في اإلعالِن العالمي لحقوِق 
اإلنساِن. إذ تعتمد الشركة في احترامها لحقوق اإلنسان 

والتشريعات المحلية، وكافة  األنظمةبامتثالها التام لكافة 
 تفاقيات التي صادقت عليها المملكة العربية السعودية.اإل

 هـ

3-2 Job obligations  
Those who work for the Company are required 
to perform the work assigned to them and fulfill 
their obligations to the Company with the utmost 
professionalism. They must possess the highest 
ethical standards within and outside the 
workplace, and they must act appropriately in a 
manner that is consistent with the Code. 

 ات الوظيفية: اإللتزام
يلتزم من يعمل لصالح الشركة أن يقوَم باألعماِل الموكلة 
إليه، والوفاء بالتزاماتِه تجاهها عل  نحٍو يتسم بالمهنية 
العالية، وأن يتحل  بأرفع المعايير األخالقية داخل وخارج 
العمل، وأن يسلك مسلكًا الئقًا، يتفق وقواعد السلوك 

 دد يلتزم باآلتي:المهني، وفي هذا الص

4-2 

A Read and follow all Company policies and جراءاتها: اإللتزامطالع و اإل  أ بكافة سياسات الشركة وا 
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procedures  
Employees must review all Company policies 
and procedures relevant to their duties, 
understand their obligations and work in line 
with them, and provide any information or 
clarification required by those policies. 

This specifically and not exclusively includes: 
internal work regulations, the Code of Ethics and 
Professional Standards, the Conflict of Interest 
policy, environment, health and safety policies, 
and human resources policies. 

طالع عل  كافة سياسات يتعين عل  الموظف اإل
جراءاتها ذات الصلة بأداء عمله، وفهم  الشركة وا 

فصاح عّما تتطلبه تلك التزاماتها، والعمل بموجبها، واإل
يضاحات.   السياسات من معلومات وا 

ئحة العمل ومن ذلك عل  وجه التحديد ال الحصر: ال
الداخلية، قواعد السلوك المهني، سياسة تعارض 
المصالح، وسياسات البيئة والصحة والسالمة، وسياسات 

 الموارد البشرية.

B Perform job duties  
Employees must perform their job duties in an 
accurate and trustworthy manner. They must do 
so promptly within a reasonable time, following 
best practices, in good faith and impartially. 
Employees must place the Company’s interests 
above all else and behave in all circumstances 
with integrity, credibility and fairness, regardless 
of anyone’s personal qualities. Employees must 
dedicate time and effort to their work. They must 
be careful not to waste the time of others. They 
must not abuse their position, duties, work 
relationships, status or authority to obtain 
privileges or benefit for themselves or their 
family or anyone else, or to cause harm to 
others. 

 أداء الواجبات الوظيفية:
 أداء الواجبات الوظيفية بدقٍة، وبشكل جدير بالثقة، وعل  

السرعة ضمن فترة زمنية معقولة، وفقًا ألفضل  وجه
وأن يضع َنْصب  وبموضوعية، وبنية حسنة الممارسات،

في مصلحة الشركة فوق كل اعتبار، وأن يتصرف  عينيه
كافة الحاالت بطريقة نزيهة وبمصداقية، وبشكل متساٍو، 
بغض النظر عن الصفات الشخصية أليّْ شخص، 
وتكريس الوقت والجهد ألداء العمل، والحرص عل  عدم 

 واجباته أو منصبه إضاعة وقت اآلخرين، وعدم استغالل
 أو وضعه أو أثناء عمله، يقيمها التي عالقاته أو

أو فوائد  مزايا أو مصلحة عل  للحصول صالحياته،
كانت، أو إللحاق  جهة أي من تعود عليه أو لعائلته 

 الضرر باآلخرين. 

 ب

C Perform job duties personally  
No employees may delegate their job duties to 
another person unless they are explicitly authorized 
to do so under the Company’s policies or by their 
direct supervisor, or in exceptional circumstances. 
The obligation on employees to carry out their 
duties is a personal one, based on the principle of 

 تنفيذ الواجبات الوظيفية بشكل شخصي:
ال يجوز للموظف تفويض مهمة تنفيذ واجباته الوظيفية 
إل  شخص آخر، ما لم يكن مفوضًا بذلك بشكل صريح، 
بموجب سياسات الشركة أو تفويض من رئيسه المباشر، 
أو في حالة القوة القاهرة، ويعتبر التزام الموظف بتنفيذ 

 ج
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individual responsibility and competence. All 
employees are jointly responsible for furthering the 
Company’s goals regarding the internal control of 
financial and administrative affairs. 

بناًء عل  مبدأ المسؤولية والكفاءة واجباته التزامًا شخصيًا، 
الفردية، مع التصرف واإلدراك بأن جميع الموظفين 
شركاء في مسؤولية دعم أهداف الشركة المتعلقة بالرقابة 

التام  اإللتزامالداخلية عل  الشؤون المالية واإلدارية، و 
 بتحقيق هذه األهداف.

D Perform job duties professionally  
Employees must maintain a professional 
appearance and wear appropriate and modest 
clothing that reflects well on the reputation of their 
employer, following the rules and dress code of the 
organization where they work and the country’s 
professional requirements, customs and traditions. 

Employees must be at their workplace for the start 
of their specified work hours and must be present 
throughout their official working hours. They should 
carry out their job duties in a serious and diligent 
manner. They should do excellent work, both 
individually and as a team. 

Employees must assist their subordinates, 
colleagues and other employees to develop their 
knowledge, skills and competence. They must 
encourage the exchange of information and 
transfer of knowledge and must accurately and 
continually inform direct supervisors of situations 
and issues relevant to the nature of their work, to 
ensure business continuity.  

Employees must deal with their colleagues and 
share their opinions with them with the utmost 
professionalism and impartiality. They should 
provide as much assistance as possible to solve 
problems that might arise at work. They should 
encourage positive attitudes among colleagues, to 

 تنفيذ الواجبات الوظيفية بشكل مهني:
المظهر المهني  عل  يحافظ أن الموظف عل  يجب
 بحيث ومحتشمة، الئقة مالبسه بطريقة يرتدي وأن العام،
 وفًقا يعمل بها، التي الجهة ومظهر سمعة عل  يحافظ

 لقواعد المنشأة التي يعمل فيها وما تتطلبه من لباس وبما
 السائدة لعادات والتقاليدوا الوظيفة ومتطلبات يتالءم
 .بالدولة
في بداية  عمله مقر إل  الحضور الموظف عل  يجب

 مكان متواجدًا في يكون وأن المحددة، ساعات العمل
واجباته   الرسمية؛ لتنفيذ العمل ساعات خالل عمله

 الفردي األداء في االمتياز بجٍد واجتهاٍد وتحقيق الوظيفية
 الفريق.  أداء وفي

 مرؤوسيه بمساعدة اإللتزام الموظف  عل كما يجب
 معرفتهم لتطوير العامين؛ من الموظفين وغيرهم وزمالئه

 تبادل زيادة وتشجيعهم عل  وكفاءتهم، ومهاراتهم
طالع فيما المعرفة ونقل المعلومات،  رئيسه بينهم، وا 

 والمسائل المواضيع عل  كل ودقيق دائم وبشكل المباشر
 .العمل استمرارية مانلض عمله؛ بطبيعة العالقة ذات
 بمهنية آرائه ومشاركتهم زمالئه مع التعامل الموظف عل 

 لحل أمكن؛ حيثما لهم المساعدة وتقديم وموضوعية عالية،
 عل  العمل، والحرص في مجال تواجههم التي المشكالت

 في الزمالء، للمساعدة بين اإليجابية االتجاهات نشر

 د
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help them excel in their work, to improve the 
working environment and to establish a healthy 
institutional culture firmly in the workplace. 

الثقافة  وتأصيل العمل بيئة وتحسين العمل، بأداء االرتقاء
 .عمله بجهة السليمة المؤسسية

E Compliance with management directives 
Employees must comply with their superiors’ 
orders, directives and instructions following the 
chain of management. They must not go above 
their direct managers. Employees must show 
respect to their supervisors and colleagues and 
must act tactfully, wisely, objectively and 
impartially when dealing with them, following 
social customs and professional norms. 

Employees must refrain from attacking the 
personal or professional reputations of their 
supervisors and colleagues through 
unsubstantiated written or verbal comments. 
They must not behave in a manner that might 
make others doubt the expertise or skill of their 
managers or colleagues. 

Employees must cooperate with other Company 
staff and encourage teamwork and team spirit to 
achieve the goals and mission of the Company. 
 
Employees must not abuse their rights as 
recognized in law and Company policies. 

Employees must at all times respect their 
managers’ and colleagues’ rights to work in an 
environment that is free of discrimination, 
harassment, violence, slander, and abusive or 
indecent utterances. 

 التقيد بالتوجيهات اإلدارية:
 رؤسائه، بأوامر التقيد الشركة موظف عل  يجب

اإلداري، وعدم  التسلسل وتعليماتهم، وفق وتوجيهاتهم
 احترام الموظف عل  تجاوز المدير المباشر. كما يجب

 وحكمةٍ  يتصرف بلباقةٍ  وأن العمل، في وزمالئه رؤسائه
وفقًا  وذلك هم،معاملت أثناء وتجرٍد، وحياديةٍ  وموضوعيةٍ 
 .المهنية واألعراف االجتماعية العادات لمتطلبات
 سمعة تشويه عن االمتناع الموظف عل  كما يجب
 مالحظات بإصدار مهنيًا، شخصًيا أو وزمالئه رؤسائه
 أو التصرف لها، إثبات تقديم بدون عنهم، شفهية أو خطية
 وزمالئهم. رؤسائهم ومهارة بخبرة يشك الغير تجعل بطريقة

يجب عل  الموظف التعاون مع منسوبي الشركة وتشجيع 
العمل الجماعي وروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف ورسالة 

 الشركة.
 حقه استخدام عند يتعسف أالَّ  الموظف عل  يجب

 .وسياسات الشركة نظاملل طبقاً  المقرر،
 حقوق األوقات جميع في يحترم أن الموظف عل  يجب

 التمييز من خالٍ  جوٍ  في العمل وزمالئه في رؤسائه
 أو واأللفاظ البذيئة والعنف واللمز والتحرش والمضايقة

 .المحتشمة غير

 هـ

3-3 Supervision and management obligations 
In addition to the professional obligations 
mentioned in Section 3-2, each person who 

 التزامات اإلشراف واإلدارة:
( يلتزم 4-2  االلتزمات الوظيفية الواردة في )باإلضافة إل

كل من يتول  منصبًا إداريًا في الشركة باالضطالع 

4-4 
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performs a managerial role for the Company must 
carry out their administrative responsibilities and 
bear the responsibility of supervising individuals 
and business, following the mandate given to them. 
They must do so in a highly professional manner. 

بمسؤلياته اإلدارية وتحمل مسؤولية اإلشراف عل  
األشخاص واألعمال، وفقًا للتكليف الممنوح له عل  نحٍو 

 يتسم بالمهنية العالية، وفي هذا الصدد يلتزم باآلتي:

A Leading by example  
Leaders must lead by giving a good example 
through personal adherence to the Company’s 
values, regulations and policies. They must act 
responsibly in following legal requirements and 
procedures. They should be an example of 
commitment to ethical standards and adherence to 
the practices required a healthy and safe 
environment. 

 القيادة بالقدوة:
القيادة بالقدوة الحسنة من خالل التقيد الشخصي بقيم 

والتصرف عل  نحٍو مسؤوٍل  الشركة وبأنظمتها وسياساتها،
، وأن يكون مثااًل النظاميةباتباع المتطلبات واإلجراءات 

بالمعايير األخالقية، ونموذجًا بالتقيد  اإللتزاميحتذى في 
 الصحة والسالمة.بالممارسات الخاصة بالبيئة و 

 أ

B Creating a good working environment  
Leaders should strive to create a good working 
environment by encouraging a spirit of initiative and 
innovation. They should give employees 
opportunities to provide suggestions for improving 
services or the business in an environment of 
mutual trust and understanding, and they should 
encourage open discussion of objectives. They 
should resolve issues that are of concern to them 
in the performance of their job duties by striving to 
find appropriate solutions. They are encouraged to 
communicate with employees, listen to their 
grievances and address their concerns. Equitably 
and professionally, they should follow the principle 
of accountability. They should take corrective 
actions for any deficiencies. 

 َخلق بيئة عمل صحية:
 المبادرة روح َخلْق بيئة عمل صحية من خالل تشجيع 

 للموظفين للمشاركة بتقديم فرص وتوفير واالبتكار،
 العمل في وتطوير الخدمات، بتحسين المتعلقة االقتراحات

 الموظفين المشترك، وتشجيع والفهم المتبادلة الثقة من جوٍ 
 لحل الهادف؛ نقاشالمفتوحة لل واالتصاالت التواصل عل 

وظيفتهم،  واجبات تأدية أثناء تشغلهم، التي المسائل
لها. وتشجيع التواصل  المناسبة الحلول إيجاد عل  والعمل

مع الموظفين، واالستماع لتظلماتهم والتعامل مع ما 
عمال مبدأ المساءلة بعدالة ومهنية،  يقلقهم، وتفعيل وا 

 صور.والقيام باإلجراءات التصحيحية ألوجه الق
 

 ب

 
C 

 
Supporting a culture of compliance 
Leaders should support a culture of compliance 
through ensuring that all supervised employees 

 : اإللتزامدعم ثقافة 
من خالل التأكد من فهم جميع  اإللتزامدعم ثقافة 

الموظفين الذين يُشرف عليهم لمتطلبات العمل 

 ج
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understand their job requirements and the 
procedures in the Company’s policies and the 
Code. They should urge employees to act 
appropriately, monitor their adherence to 
procedures and report any improper or unethical 
behavior, or illegal activities. 

جراءاته و  فقًا لسياسات الشركة وقواعد سلوكها وا 
طالع بالتصرف وفقًا لذلك، المهني، وحثهم عل  اإل

واإلشراف عل  التزامهم بها، وتقيدهم الكامل بما تنص 
عليه. واإلبالغ عن السلوكيات الخاطئة وغير األخالقية 

 .النظاميةوالتصرفات غير 
3-4 Environmental, health and safety practices  :2-4 الممارسات الخاصة بالبيئة والصحة والسالمة 
A Company’s environmental and health and safety 

policy  
The company conducts its business in a safe 
environment that, God willing, is free of 
accidents that could result in loss of life, 
physical injury, harm to health or the 
environment, damage to property, or disruption 
of work or productivity. 

The Company continually strives to apply the 
highest standards of environmental and health 
and safety protection in all aspects of its 
business, including design, construction, 
operation, maintenance and decommissioning. 

The Company must: 

شركة الخطوط سياسة البيئة والصحة والسالمة في 
 السعودية للتموين

أعمالها في بيئة  شركة الخطوط السعودية للتموينتنّفذ 
دون وقوع أي حوادث قد ينتج  -بإذن اهلل-سليمة تحول 

عنها خسائر في األرواح، إصابات جسدية، أضرار 
صحية و بيئية أو تلف في الممتلكات، أو تعّطل أعمال 

 .شغيل واالنتاجالت
تعمل الشركة وباستمرار عل  تطبيق أعل  المعايير في 
حماية البيئة والصحة والسالمة في جميع مراحل أعمالها 
من تصميم وبناء وتشغيل وصيانة وحت  أثناء مراحل 

 وقف التشغيل و اإلنتاج.
 ووفقًا لذلك، تلتزم الشركة بتطبيق التالي:

 أ

  Establish the framework for setting and 
reviewing EHS goals. 

 

  تأسيس نظام إلدارة البيئة والصحة والسالمة
 لتحديد األهداف و مراجعتها.

 

  Conduct regular risk assessment and audits 
in its facilities to identify and mitigate EHS 
risks. 

 

  ،القيام وبشكل دوري بتقييم مخاطر البيئة
مة في جميع مرافق الشركة ومن والصحة، والسال

 ثم معالجتها و القيام بالمراجعة الدورية.

 

  Communicate this policy to contractors, 
suppliers and other stakeholders. 

 

  تعريف المقاولين، والموردين، والعاملين، وكل من
 له مصلحة بالشركة بهذه السياسة.

 

  Train employees and provide resources and 
tools to maintain job competencies. 

  ،تدريب الموظفين، وتزويدهم بالموارد واألدوات  
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 والخبرات الالزمة للحفاظ عل  كفاءتهم الوظيفية. 
  Comply with applicable legal and regulatory 

requirements, internal standards and all 
other requirements which the company 
adopts. 

 النظامية، والمعايير الداخلية  بالمتطلبات اإللتزام
 وأي ضوابط أخرى تقرها الشركة.

 

  Assure safe operations of the company 
facilities. 

 .ضمان سالمة تشغيل مرافق الشركة  

  Report all injuries or incidents sustained in 
the company. 

 صابة أو حادث يقع في اإلبالغ عن أي إ
 الشركة.

 

  Promote off-the-job and community EHS 
awareness.  

  رفع الوعي بثقافة ومفاهيم البيئة والصحة
 والسالمة خارج حدود الشركة.

 

  Conserve resources and reduce waste. 
 

 .الحفاظ عل  المصادر وتقليص هدرها  

  Continuously improve the effectiveness of 
the company EHS management system. 

  التحسين المستمر لضمان فاعلية نظام إدارة البيئة
 والصحة والسالمة.

 

B The obligation to protect the environment and 
health and safety is a shared responsibility at 
the company, in order to achieve desired goals. 
Therefore, the Company must strive toward 
these goals through complete and scrupulous 
adherence to practices necessary for achieving 
safety and preventing environmental harm, such 
as: 

بحماية البيئة والصحة والسالمة مسؤولية  اإللتزامإنَّ 
لتحقيق  السعودية للتموين شركة الخطوطمشتركة في 

األهداف المنشودة؛ لذا فإنِّ الشركة تُلزم من يعمل 
لصالحها بالتقيد التام والدقيق بالممارسات الضرورية 
 لتحقيق السالمة وعدم اإلضرار بالبيئة، وذلك من خالل:

 

 ب

 Ensure proper understanding of the 
requirements of  EHS doing the job:  
Company regulations require that employees be 
familiar with the safety code and survey the 
environmental and health and safety 
requirements for their field in order to guarantee 
safe operations. Working without personal safety 
equipment (such as safety shoes, protective 
goggles, special worksite apparel, gloves, and 
protective and monitoring devices) is prohibited, 

التأكد من الفهم السليم لمتطلبات حماية البيئة والصحة 
 والسالمة المهنية قبل مباشرة األعمال: 

تقتضي قواعد الشركة إلمام الموظف بقواعد السالمة 
المهنية والدراسة الالزمة لمتطلبات البيئة والصحة 
الخاصة بمجال عمله، وذلك لضمان التشغيل والعمل 

ظر مباشرة األعمال بدون استخدام بصورة مأمونة. فيح
أدوات الحماية الشخصية )كأحذية السالمة والنظارات 

 أ
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as is operating equipment or vehicles without 
following the relevant safety procedures, as is 
working in conditions that lack professional 
safety conditions 

الواقية، والمالبس المخصصة لمواقع العمل، والقفازات، 
وأجهزة المراقبة والحماية(، أو تشغيل المعدات أو 
المركبات بدون اتباٍع إلجراءات سالمة التشغيل 

متطلبات  الموضحة، أو العمل في ظروف تفتقر إل 
 السالمة المهنية.

 Create a safe working environment; as per legal 
requirements to protect EHS:  
Providing adequate security measures and 
procedures to ward off suspicious activities that 
could involve security risks and threats targeting 
workers, facilities, or individuals present at work 
facilities, and risks targeting information, its 
origins, or its technical rights. 
Treating and storing hazardous materials and 
toxic waste and disposing of them carefully and 
in a manner that is legal and consistent with 
Company policies and procedures. 
Avoiding the presence of weapons of any type 
within Company headquarters, regardless of 
whether the individual has a license to carry 
one, unless doing so complies with Company 
policy. The Company also prohibits any 
forbidden substances at worksites. The 
company reserves the right to conduct narcotic 
and alcohol tests on its employees and the 
employees of its contractors where required by 
regulations. 
The Company provides rapid response to 
emergencies that threaten the environment and 
health and safety, and in situations involving 
possible exposure to epidemics or serious 
infectious diseases (God forbid). 

لحماية  النظاميةتهيئة بيئة عمل سليمة؛ وفًقا للمتطلبات 
 البيئة والصحة والسالمة:

توفير التدابير األمنية الكافية واإلجراءات  الالزمة لدرء 
األنشطة المشبوهة، التي قد تنطوي عل  مخاطر 
وتهديدات أمنية تستهدف العاملين أو مرافق العمل أو 

تلك المخاطر أي شخص متواجد بمنشآت العمل، أو 
التي تستهدف أمن المعلومات أو أصولها وحقوقها 

 التقنية.
معالجة وتخزين المواد الخطرة والنفايات السامة 

المعمول به وبما  نظامللوالتخلص منها بحرص وفًقا 
 يتوافق مع السياسات واإلجراءات التي وضعتها الشركة.
تجنب إحضار أي سالح من أي نوع داخل مقر 

النظر عن حصول الشخص عل  الشركة بغض 
ترخيص بحمله، إال وفًقا لسياساِت الشركِة. كما تحظر 
الشركة إدخال أي مواد ممنوعة إل  مواقع العمل، 

، آن ذلك، بحق إجراء فحوٍص خاصٍة الشركةوتحتفظ 
بالمخدرات والكحول عل  موظفيها وموظفي مقاوليها، 

 حسبما تقضي به األنظمة.
ستجابة السريعة للطوارئ في توفر الشركة متطلبات اال

الحاالت الطارئة التي تهدد البيئة والسالمة واألمن، أو 
في حاالت احتمال التعرض لإلصابة باألوبئة 

 .-ال سمح اهلل–واألمراض المعدية الخطيرة 

 ب
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 Monitoring and treatment of all communications 
related to the EHS accurately, and communicate 
effectively with the competent authorities: 
The Company is open to receiving complaints 
related to the environment, health, safety, and 
security from employees, clients, or members of 
the community, and responds to them effectively 
in order to resolve issues or concerns related to 
potential problems around the safety of a 
product. 
Reports are made to the competent authorities, 
and the Company cooperates with them in the 
event of an accident threatening health, safety, 
security, the surrounding environment, or 
individuals at all the Company’s facilities. 
The Company emphasizes compliance with 
environmental and health and safety standards, 
and will not countenance any failure to comply 
with them or any failure to report non-
compliance. Failure to make such a report is 
considered a joint breach, as it is the 
responsibility of each individual who works for 
the company. 
 

رصد ومعالجة جميع البالغات الخاصة بالبيئة والصحة 
 والسالمة بدقة، والتواصل الفعال مع الجهات المختصة: 

تتلق  الشركة البالغات الشكاوى المتعلقة بالبيئة 
والصحة والسالمة واألمن، الواردة من الموظفين أو 
العمالء أو الجيران، بتجاوب فعاٍل لحل تلك الشكاوى 

تعلقة بالمشكالت المحتملة لسالمة أو المخاوف الم
 المنتجات. 

إخطار السلطات المختصة ، والتعاون معها حال وقوع 
حادثة تهدد الصحة والسالمة واألمن، أو البيئية 

 المحيطة أو األشخاص بجميع  مرافق الشركة.
بمعايير البيئة والصحة  اإللتزامتشدد الشركة في 

بها أو  اإللتزاموالسالمة، وال تقبل أي تهاون في 
السكوت عن اإلبالغ عنها، وتعدُّ عدم اإلبالغ عن ذلك 

بذلك مسؤولية كل  اإللتزامتضامنًا في المخالفة؛ ألن 
 .الشركة فرد يعمل لصالح

 ج

 For more information, see: 

1. Internal Work Regulations 

2. Conflict of Interest Policy 

3. Human Resources Policy 

4. Environment and Health and Safety Policy 

5.    External Business Practices Policy 

 لالستزادة، ُينظر:
 الئحة العمل الداخلية. -1
 سياسة تعارض المصالح. -2
 سياسات الموارد البشرية. -3
 .الشركةسياسة البيئة والصحة والسالمة في  -4
 ساياسة ممارسة األعمال الخارجية. -5
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4 ETHICAL BUSINESS 
PRACTICES 

 2  أخالقيات المهنة في ممارسة األعمال

 The Company’s professional ethics are the 
standards of behavior that everyone who works 
for the company is required to understand and 
follow when doing any work for the Company at 
any site where they may work. 

Professional ethics are based on dedication to 
the Company’s values, most notably integrity, 
through three main pillars that cover the most 
important areas of risk and threat: 

1. Fighting corruption 

2. Compliance with laws and regulations 

3. Awareness and caution when doing work for 
third parties or conducting commercial 
transactions with third parties 

أخالقيات المهنة هي معايير السلوك المتعين عل  كل 
فهمها واتباعها عند ممارسة  الشركةمن يعمل لصالح 

أيِّ عمٍل لصالح الشركة، وفي كل موقع يؤدون 
 أعمالهم فيه. 

وتقوم أخالقيات المهنة بتكريس قيم الشركة وعل  
رأسها النزاهة، من خالل ثالث ركائز أساسية تغطي 

 مخاطر والمهددات لممارسة األعمال: أبرز مجاالت ال
 محاربة الفساد. ( أ)
 والتشريعات. نظمةباأل اإللتزام ( ب)
اليقظة والتنبه عند ممارسة األعمال مع أطراف  ( ج)

أخرى أو إجراء التعامالت التجارية مع طرف 
 ثالث. 

 

4-1 Fighting corruption 
Saudi Airlines Catering Co. complies with the 
National Strategy for the Protection of Integrity 
and Combating Corruption, and combats all 
types of corruption that might arise from 
improper behavior that violates the law or the 
Company’s policies and procedures. Corruption 
takes various forms and can stem from violation 
of the principle of equality of persons. It can 
lead to a breach of neutrality and impartiality, 
which results in a clear and intentional conflict 
with the Company’s material or moral interests. 
The main examples of corruption are as follows.  

 محاربة الفساد:
بما ورد في االستراتيجية الوطنية لحماية  الشركةتلتزم 

كافة أنواع  الشركةالنزاهة ومكافحة الفساد، وتحارب 
الفساد التي تنشأ من ممارسة سلوك غير سوٍي مخالٍف 

جراءات الشركة. لألنظمة  والتشريعات أو سياسات وا 
واة ويأخذ الفساد صورًا شت  تنشأ من انتهاك مبدأ مسا

 اإللتزاماألفراِد في التعامِل عل  نحٍو يؤدي إل  خرق 
بالحياد والموضوعية، وأن ينتج عن ذلك تعارض مع 
مصالح الشركة عل  نحٍو واضٍح ومقصوٍد، وأْن يترتَّب 

 عل  ذلك مصلحة سواء كانت مادية أو معنوية. 
 ومن أبرز معالم الفساد اآلتي: 

2-1 

A Misuse of Company funds and assets :أ االعتداء عل  أموال الشركة وحقوقها 
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Employees should not misuse Company funds 
or assets, whether directly or indirectly. This 
includes any abuse or misuse of Company 
funds that are under the employee’s control and 
disposal, such as embezzlement, wasteful 
spending, unauthorized spending or spending on 
an undesignated purchase, fraud, breach of trust 
and theft. 

 

ويشمل كل اعتداء أو إساءة الستخدام أموال الشركة  
التي في حيازة الموظف وتصرفه سواء باالختالس أو 
التبديد أو التفريط فيها صرًفا أو صيانة أو باالنفاق 
غير المأذون فيه أو إنفاقها في غير ما خصصت له، 

السرقة في الحصول  أو التحايل أو خيانة األمانة أو
عل  أموال الشركة أو حقوقها بصورة مباشرة أو غير 

 مباشرة.
B Bribery and abuse of influence and power 

Anyone who works for the Company has 
committed bribery if: 

1. They ask, accept or take, for themselves or 
for another, a promise or gift given so that they 
will perform an activity that is within their 
functions (or that they claim to be among their 
functions), even if this action is allowed. 

2. They ask, accept or take, for themselves or 
for another, a promise or gift given so that they 
will refrain from performing an activity that is 
within their functions (or that they claim to be 
among their functions), even if refraining from 
this action is allowed. 

3. They ask, accept or take, for themselves or 
for another, a promise or gift given so that they 
will breach their job duties or accept a reward 
for an action they have done, even in the 
absence of a prior agreement. 

4. They breach their job duties by performing or 
refraining from performing a certain action that is 
part of their job, following a request, 
recommendation or intervention. 

 الرشوة واستغالل النفوذ والسلطة:
 مرتشيًا إذا: الشركةمن يعمل لصالح  ُيعدُّ 
( طلب لنفسه أو لغيره أو َقبل أو أخذ وعدًا أو عطية 1)

ألداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال 
 وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعًا.

( طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية 2)
عم أنه من لالمتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يز 

 أعمال وظيفته ولو كان هذا االمتناع مشروعًا.
( طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطيًة 4)

لإلخالل بواجبات وظيفته أو لمكافأته عل  ما وقع منه 
  ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق.

( أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن 2)
ة نتيجة لرجاء أو توصية عمل من أعمال تلك الوظيف

  أو وساطة.
( طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية 5)

إلستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة 
الحصول من أية سلطة عل  عمل أو أمر أو قرار أو 
التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد عل  وظيفة أو خدمة 

 أو مزية من أي نوع.
سه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية ( طلب لنف2)

 ب
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5. They ask, accept or take, for themselves or 
for another, a promise or gift to use their actual 
or supposed influence to obtain or attempt to 
obtain influence over an action, order, decision, 
obligation, license or agreement to provide a 
job, service or privilege of any type. 

6. They ask, accept or take, for themselves or 
for another, a promise or gift given because of 
their job, for a transaction relevant to the 
Company. 

 بسبب وظيفته لمتابعة معاملة تتعلق بالشركة.

C Conflicts of interest 
Conflicts of interest arise when someone who 
works for the Company is asked to state an 
opinion, make a decision or act in the 
Company’s interest while they have a direct 
interest in either the opinion they are asked to 
state or the action they are requested to do. 
They also arise when they have an obligation to 
another party that is not the Company that is 
related to this opinion, decision or action. 
Conflicts of interest involve a breach of 
confidentiality, breach of trust, personal gain or 
disloyalty to the Company. 

Therefore, all Company employees must 
perform their work for the Company and carry 
out their obligations to it independently and in a 
manner that is free of any potential conflict 
between the Company’s interests and their own 
personal interests. The Company’s business 
and service interests must take precedence over 
any others. They must avoid the slightest 
appearance of conflict between their personal 
interest and that of the Company. They must 

 تعارض المصالح:
ينشأ تعارض المصالح عندما ُيطلُب ممن يعمل لصالح 
الشركة أن يبدي رأيًا، أو يتخذ قرارًا، أو يقوم بتصرف 
لمصلحة الشركة، وتكون لديه في نفس الوقت إمَّا 

أو غير مباشر بالرأي  مصلحة تتعلق بشكل مباشر
المطلوب منه إبداؤه، أو بالتصرف المطلوب منه 
اتخاذه، أو أْن يكون لديه التزام تجاه طرف آخر غير 
الشركة يتعلق بهذا الرأي أو القرار أو التصرف. إْذ 
تنطوي حاالت تعارض المصالح عل  انتهاٍك للسرية، 
ساءٍة الستعمال الثقة، وتحقيٍق لمكاسب شخصية،  وا 

 عزعٍة للوالء مع الشركة.وز 
أن يقوَم  الشركةلذا يتوجب عل  من يعمل لصالح 

بأعماِل الشركِة والتزاماتِه تجاهها عل  نحٍو مستقٍل 
وخاٍل من أيِّ تعارٍض محتمٍل بين مصالحها ومصالحه 
الشخصية، وأن ُيقّدَم مصلحة الشركة في األعمال 
ن والخدمات الخاصة بها عل  أيِّ مصلحٍة أخرى. وأ

يتجنَب قدَر اإلمكاِن أْن تتعارض مصلحته الشخصية 
مع أيٍّ من مصالح الشركة، وأن ُيفصح للشركة خطيًا 
عن أيِّ "مصلحة" فعليٍة أو محتملٍة سواًء بصورٍة مباشرة 

 ج
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disclose to the Company in writing any interest, 
whether actual or potential, and whether direct 
or indirect. They must not undertake any action 
involving an interest before securing prior written 
approval. 

The following are the most common examples of 
a conflict of interest: 

1. Another job that would cause an actual or 
potential conflict with the Company’s interests. 

2. Investment in a current or potential 
competitor, or in any of the Company’s 
suppliers, contractors, advisors or clients, for 
which they would stand to gain a substantial 
interest. 

3. Transacting business with a party that has a 
relationship with the Company such that there is 
a direct interest or advantage between the 
employee and the party. 

4. Loyalty to relatives, for example, an employee 
has a role in decisions relating to contracts 
between the Company and a commercial facility 
that benefits one of their relatives, or an 
employee having administrative authority over a 
relative who also works for the Company. 

5. An interest in a business or service, such as 
membership of the board of directors or a 
committee, of one of the Company’s 
competitors. 

6. Representing a third party before the 

أو غير مباشرة نشأت، وأالَّ يباشَر أيَّ حالٍة تنطوي 
عل  مصلحٍة، أو أْن يتحصل عليها قبل أخذ الموافقِة 

 ِة المسبقِة. الخطي
تُمثل الحاالت التالية، الحاالت األكثر شيوعًا لتعارض 

 المصالح:
االرتباط بعمل آخر من شأنه أن يحدث تعارضًا  (1)

 فعليًا أو محتماًل مع مصالح الشركة. 
، أو محتمٍل، أو مع اإل (2) ستثمار مع منافٍس حاليٍّ

أيٍّ من موردي الشركِة، أو مقاوليها، أو 
ئها بحيث تعود عليه مصلحة استشارييها، أو عمال

 جوهرية.
التعامل مع األطراف ذوي العالقة بالشركة عل   (4)

نحو يوجد مصلحٍة مباشرٍة أو فائدٍة بين من يعمل 
لصالح الشركة، وأحد األطراف المتعاقدة مع 

 الشركة.
الوالء لألقارب بأن يكوَن لمن يعمل لصالح الشركة  (2)

منشأة دوٌر في اتخاذ القرار بتعاقد الشركِة مع 
تجاريٍة تعود لقريب له، أو أن تكون له سلطة 

 إدارية عل  قريب يعمل في الشركة.
االشتراك في عمٍل، أو تقديم خدمٍة، أو االرتباط  (5)

بعضوية مجلس إدارة أو لجنة في منشأٍة منافسة 
 أو تنافس أعمال الشركة.

تمثيل الغير أمام الشركة في التعامالت التي تكون  (2)
 .الشركة طرفًا فيها

استخدام أصول وممتلكات الشركة للمصلحة  (7)
 الشخصية.
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Company in transactions to which the Company 
is also a party. 

7. Using the Company’s assets or property for 
personal gain. 

D Fraud 
Fraud is where there is personal gain, the cause 
of losses to another, or the seizure of another’s 
funds or assets through deceit, deception, 
dishonesty or intentional concealment of 
information that ought to be disclosed. 

Fraud takes a number of forms, most notably: 
presenting falsified accounts, certificates, 
statements or payments; making deceptive 
purchases; presenting false travel receipts; 
altering exchange slips or permissions; 
presenting receipts for goods or services that 
exceed the actual price; altering insurance 
statements; manipulating records; opening 
accounts off the books; conducting transactions 
without recording them in the books or without 
adequately disclosing them; recording fictitious 
expenses; recording financial obligations without 
stating their true purpose; using forged 
documents; intentional destruction of accounting 
documents before the date set by law; assuming 
unauthorized powers or circumventing the 
demands of those powers; using Company 
funds or assets for unauthorized purposes; and 
entering into payment contracts without 
involvement of the authorized signatory. 

 االحتيال:
يراُد به تحقيق مكاسب شخصية أو التسبب في خسارة 
طرف آخر أو االستيالء عل  أموال أو حقوق الغير 
من خالل استعمال وسائل يشوبها الغش أو الخداع أو 
التضليل أو اإلخفاء المتّعمد للبيانات الواجب اإلفصاح 

 عنها.
حتيال صورًا متعددة، من أبرزها: تقديم يأخذ اإل

ت أو شهادات أو إفادات مزورة، المدفوعات حسابا
الكاذبة، المشتريات المضللة، أو تقديم فواتير مصاريف 
سفر غير صحيحة، تغير أوامر الصرف واألذونات، 
تقديم فواتير لخدمات أو سلع تتجاوز السعر الحقيقي، 
التغيير في بيانات التأمين والتالعب في التقارير، إنشاء 

إجراء معامالت دون تدوينها  حسابات خارج الدفاتر،
في الدفاتر أو دون تبيينها بصورة وافية، تسجيل نفقات 
وهمية، قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها عل  
الوجه الصحيح، استخدام مستندات زائفة، االتالف 
المتعمد لمستندات المحاسبة قبل الموعد الذي يفرضه 

عل  ما  تجاوز جدول الصالحيات أو التحايل، النظام
َنصَّ عليه، استعمال أموال الشركة وحقوقها في غير ما 
خصصت له، إبرام عقود عل  دفعات بالتجاوز 

 لصاحب الصالحية.

 د

4-2 Compliance with laws and regulations 
Saudi Airlines Catering Co. complies with all 
laws, domestic and international, that apply to its 

 والتشريعات. نظمةباأل اإللتزام
المعمول بها، والمطبقة  ألنظمةبجميع ا الشركةتلتزُم 

2-2 
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business and commercial activities. The 
Company constantly strives to follow those laws 
in all its affairs and avoids doing anything that 
would harm its projects or would lead to law-
breaking or criminal prosecution. 

The company promotes equitable commercial 
institutions that recognize and comply with 
professional ethics and obey laws and 
regulations. This aids the company in 
implementing its values in all its affairs. 

In a number of countries there are laws 
regulating international commerce for national 
security or other reasons. These govern imports 
and exports, free trade agreements and financial 
transactions. The company complies with 
international trade regulations. 

 أنظمةلها وأنشطتها التجارية، سواًء كانت عل  أعما
محلية أو دولية. وتعمل الشركة عل  التأكد الدائم من 

في جميع تعامالتها وتجنب ما  نظمةتطبيقها لتلك األ
من شأنه اإلضرار بمشاريعها، أو تعريضها للمخالفة 

 ، أو المقاضاة الجنائية. نظاميةال
لتي تقر المنشآت التجارية العادلة ا الشركةتشجع 

 نظمةوتلتزم بمعايير أخالقيات المهنة، والملتزمة باأل
والتشريعات، بحيث تسهم وتساعد في تطبيق قيم 

 في جميع تعامالتها. الشركة
تعمل عل  تنظيم  انظمةيوجد في العديد من الدول 

التجارة الدولية ألسباب متعلقة باألمن الوطني أو 
اتفاقيات ألسباب أخرى )مثل الواردات والصادرات و 

تلتزم  الشركةالتجارة الحرة والتعامالت المالية(؛ لذا فإنَّ 
 بضوابط التجارة الدولية، ومن أبرز ذلك اآلتي:

A Fair competition and antitrust laws 
Fair competition and antitrust laws affect all 
commercial transactions and all the Company’s 
various activities in regional and global markets. All 
of the comopany’s activities comply with these 
laws. The Company maintains sufficient awareness 
of them and stays apprised of the latest updates so 
that it can take precautionary measures to avert 
any violation or breach of these laws. Due to the 
complex nature of these laws and their effects on 
the Company’s business, the Company seeks the 
advice of legal experts and specialists in 
competition law and translates their counsel into 
decisions that comply with these laws. 

The company creates business plans and market 
analyses that serve its growth, expansion and 

 حماية المنافسة العادلة ومنع االحتكار: أنظمة
حماية المنافسة العادلة، ومنع االحتكار  أنظمةتؤثر 

عل  جميع األعمال التجارية، وأنشطة الشركة المختلفة 
التزامًا  الشركةفي األسواق اإلقليمية والعالمية، وتبدي 
عل   ألنظمةفي جميع ما تقوم به من أعمال بتلك ا

إلدارك بها، اإللمام بمستجداتها عل  قدٍر كاٍف من ا
نحو يمكن الشركة من اتخاذ التدابير االحترازية المسبقة 
لتفادي أي انتهاك أو إخالل لها. ونظرًا لتعقيد تلك 

تسع  إل   هاولتأثيرها عل  أعمال الشركة، فإنَّ  ألنظمةا
 أنظمةاستشارة الخبراء القانونيين والمختصين في 

 اإللتزامرتهم إل  قرارات تضمن المنافسة، وترجمة مشو 
 . نظمةبتلك األ
خطط العمل  شركة الخطوط السعودية للتموينتعُد 

 أ
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market creation strategies and that do not conflict 
with fair competition. 

The company requires its employees to follow its 
instructions on product pricing, communication with 
competitors and obtaining competitive information. 
These include participation in professional 
associations and commercial organizations, and 
discussions and decision-making concerning 
mergers and acquisitions. 

The Company communicates clearly through 
official channels so that stakeholders are aware of 
the Company’s current competitive situation and 
future plans. The Company prohibits the 
discussion, exchange or circulation of information 
with competitors relating to pricing, offers, 
competition, distribution and sales regions, market 
share, sales and distribution terms and methods, 
costs, margins, profits, productive capacity and 
production plans. 

The Company will not seek confidential information 
about its competitors or accept any confidential 
information about any other party without prior 
approval. The company will not in any way attempt 
to employ unlawful or unethical methods (such as 
bribery, deception, espionage or theft) to obtain 
information about its competitors. 

The company urges staff to seek legal advice from 
the Company if they learn of any potential antitrust 
practices, and they should also seek advice if they 
are not sure whether any practices are legal. 

والدارسات التحليلية لألسواق بما يخدم استراتيجيتها في 
يجاد أسواق جديدة، وبما ال يتعارض  النمو والتوسع وا 

 مع متطلبات المنافسة النزيهة.
اتها فيما يتعلق موظفيها بالتقيد بتعليم الشركةُتلِزم 

بأسعار المنتجات، واالتصال بالمنافسين، أوالحصول 
عل  معلومات ذات طبيعة تنافسية، ومعالجة قرارات 
المشاركة واالنضمام واالتحادات المهنية والتجمعات 
التجارية أو في مناقشة أو اتخاذ قرارات االندماج 

 واالستحواذ.
شركة التواصل بوضوح من خالل القنوات الرسمية لل

الطالع المهتمين بوضع الشركة التنافسي الحالي أو 
خططها المستقبلية، لذا تحظر الشركة مناقشة أو تبادل 
أو تداول مع المنافسين أي معلومات تتعلق باألسعار، 
والعروض والمنافسات ومناطق البيع أو التوزيع أو 
حصص السوق وشروط البيع والتوزيع وأساليبه، أو 

وامش الربحية، أو القدرة والطاقة التكاليف أو اله
 االنتاجية، أو خطوط االنتاج.

لن تسع  الشركة وراء معلومات سرية عن الجهات 
المنافسة لها، أو تقبل مثل هذه المعلومات السرية عن 
أية جهة أخرى، دون الحصول عل  موافقتها أواًل. كما 

لن تعمد  مطلقا إل  استخدام وسائل غير  الشركةأن 
أو غير أخالقية )كالرشوة، أو التضليل، أو  نظامية

التجسس أو السرقة(؛ للحصول عل  معلومات عن 
 منافسيها.

من يعمل لصالحها في حال علمه بوجود  الشركة تحث
أية ممارسات محتملة مضادة للمنافسة بطلب المشورة 
القانونية من الشركة، وكذلك في حال عدم التأكد عّما 
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 أم ال. نظاميةاألخرى إذا كانت بعض الممارسات 
B Compliance with international trade laws 

Laws regulating global trade in countries where 
the company conducts business, aim at 
controlling the movement of goods, services and 
technology across national borders. These laws 
cover a wide range of activity: import duties, 
restrictions on the export of certain goods and 
products, sanctions on commercial trade with 
certain countries, anti-dumping laws, trade 
measures such as parity fees imposed to 
maintain the balance of trade and remedy unfair 
trade practices, and free-trade agreements. 

The company is aware of the impact of these 
laws on its business and activities, and is aware 
that the exchange of information and data is 
subject to regulations and international trade 
law. Therefore, it bases its decisions, business 
plans and commercial transactions on total 
compliance with these laws to avoid the 
consequences of a violation and to safeguard 
the Company’s reputation. 

Employees are required to understand these 
obligations and to follow Company regulations 
on commercial exports and exchange. They are 
required to fulfill all legal conditions for 
commercial transactions, and to ensure that all 
duties and taxes are paid. If employees are 
unsure about whether a specific commercial 
practice is prohibited or subject to penalty, or 
they have doubts about a commercial 
transaction, they must inform the Compliance 
Department and seek legal advice. 

 :العالمية التجارةنظمة أب اإللتزام
التجارة العالمية المطبقة في الدول التي  تنظيماتتهدف 
ا فيها إل  ضبط حركة انتقال أعماله الشركةتمارس 

السلع والخدمات والتقنية عبر حدود تلك الدول. وتشمل 
ت امنظمومة واسعة تتناول: أنظمة الوارد األنظمةتلك 

الجمركية، وأنظمة القيود عل  تصدير بعض السلع 
والبضائع، وأنظمة حظر التبادل التجاري المفروضة 

لتدابير عل  دول معينة، وأنظمة مكافحة اإلغراق، وا
والمعالجات التجارية كرسوم التكافؤ المفروضة لحفظ 
التوازن في النشاط التجاري ومعادلة الممارسات 

 التجارية الجائرة، واتفاقيات التجارة الحرة.
أثر تلك  شركة الخطوط السعودية للتموينُتدرك 
عل  أعمالها وأنشطتها، وأن تبادل المعلومات  األنظمة

التجارة الدولية؛ لذا  اتط تنظيميانات خاضع لضوابوالب
فإنها تبني قراراتها وخطط أعمالها، وتعامالتها التجارية 
عل  التزاٍم تاٍم بها؛ لتوخي عواقب وتداعيات آثار 

 المخالفة والحفاظ عل  سمعة الشركة.
فهم طبيعة  الشركةويتوجب عل  من يتعامل لصالح 

دد ات، والتقيد بلوائح الشركة التي تحاإللتزامتلك 
ضوابط التصدير والتبادل التجاري، واستيفاء كل 

المطلوبة عند التعامل التجاري،  النظاميةالشروط 
وضمان أنَّ جميع الرسوم الجمركية والضرائب مدفوعة، 
وفي حالة عدم التأكد من ممارسة تجارية معينة، أو 
انطوائها عل  حظر أو تطبيق عقوبة، أو ساور 

خذ في التعامل التجاري، الموظف شٌك بشأن الرأي المت
 نظاميةوأخذ المشورة ال اإللتزامفيتعين إبالغ إدارة 

 ب
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 الالزمة.
4-3 Dealing with business partners: :4-2 التعامل مع طرف ثالث 
 Vigilance and caution are required when doing 

business with other parties or conducting 
commercial transactions with a third party. 
Company’s relations with third-party 
contractors, distributors, importers, agents, 
clients, merchants, industries and sub-
contractors (known as business partners) must 
have a sound legal basis and a consciously 
ethical approach, to conform to the Company’s 
values and achieve fairness and equity. 

To achieve this, the Company has set down 
basic rules for dealing with business partners. 

التجاري مع أطراف أخرى من  الشركةإنِّ تعامل 
مقاولين، وموزعين، وموردين، ووكالء، وعمالء، 
وتجار ومصنعين والمقاولين من الباطن يشار إليهم 
الحقًا بـــ"شركاء األعمال"، يجب أن ينطلق من أساس 

سليم، وأسلوب أخالقي واعي، ُيرّسخ قيم  نظامي
 الشركة ويحقق العدالة واإلنصاف. 

ولتحقيق ذلك فإنَّ الشركة وضعت قواعد أساسية تنظم 
إطار التعامل مع شركاء األعمال، وذلك عل  النحو 

 اآلتي:

 

1 Know your customer: 
When selecting a business partner, the Company 
follows the Know Your Customer policy and uses 
maximum vigilance. The Company will only 
collaborate with business partners that abide by 
ethical standards and laws and regulations. 

Business partners must sign the Code of Conduct 
to do business with the company and are expected 
to comply fully with it and inform the Company of 
any possible violations of it. If a business partner 
has breached the Code, it will suffer the effects of 
that breach itself, including any penalty imposed by 
regulatory agencies or compensation due to the 
Company for any harm it has sustained. 

Before engaging in any commercial business, the 
Company carries out due diligence on business 
partners and verifies their adherence to ethical 
standards, applicable laws and fair business 
practices. It investigates the sources of their goods 

 سياسة اعرف عميلك:
يلتزم شركاء األعمال الحاليين والمحتملين، والمسجلين 

بالتقيد بأعل   معهالدى الشركة، أو الذين يطمحون للعمل 
المعمول؛  األنظمةبجميع  اإللتزامالمعايير األخالقية، و 

وذلك لنجاح عملنا المشترك. حيث إنِّ الشركة ال تبرم 
ايير األخالقية واألنظمة أعمااًل إال مع من يلتزمون بالمع

 المرعية.
يتوجب عل  شركاء األعمال التوقيع عل  قواعد السلوك 

الكامل  اإللتزام، و الشركةالمهني الخاصة بالمتعاملين مع 
بها، والتواصل مع الشركة فيما قد يتعلق بها من 
مخالفات. وفي حال أخفق المتعامل مع الشركة في 

مل منفردًا آثار تلك المخالفة بتلك القواعد؛ فإنه يتح اإللتزام
بما في ذلك أي عقوبة تفرض من الجهات الرقابية، 

 وتعويض الشركة عن الضرر الذي أصابها.
وقبل االنخراط في أي عمل تجاري تقوم الشركة بإجراء 
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and services. It verifies that there are no conflicts 
of interest and that the business partner abides by 
environmental and health and safety requirements. 
It ensures compliance with other legal hiring 
requirements such as Saudization and not 
employing children or lawbreakers. 

التحري الالزم للتعرف عل  شركاء األعمال والتحقق من 
 اميالنظ اإللتزاممدى التزامه بالمعايير األخالقية، و 

باألنظمة المطبقة، واتباع الممارسات التجارية العادلة، 
وسالمة المصادر األخالقية للسلع والخدمات، والتأكد من 
عدم وجود تعارض في المصالح، وتوفر متطلبات 
الصحة السالمة ومعايير حماية البيئة، ومتطلبات 

األخرى كالسعودة، وعدم توظيف  النظاميةالتوظيف 
 الفين في مواقع العمل.القصَّر، أو المخ

2 Monitoring and compliance 
Business partners are responsible for complying 
with ethical standards and legal requirements, and 
for monitoring their own business activities. They 
must regularly conduct internal reviews, 
examinations and audits to ensure compliance. 

Business partners are also responsible for 
informing employees who are involved in the 
Company’s projects, business or agreements of 
the standards and conditions of the Code, and 
ensure that they understand them. Business 
partners are also responsible for their employees’ 
actions. 

Successful implementation of the Code is the joint 
responsibility of the company and its business 
partners. Therefore, they must disclose to the 
company, in a timely and confidential fashion, any 
current or future violations or concerns, or actual or 
potential risks around the implementation of the 
Code or legal requirements. 

The Company conducts audits and reviews on 
commercial activity with business partners to 
ensure the continued fulfillment of legal 

 :اإللتزامالمراقبة و 
بالمعايير  اإللتزاميتحمل شركاء األعمال مسؤولية 

، ومراقبة أنشطة العمل النظاميةاألخالقية والمتطلبات 
الخاصة بهم، ويتعين عليهم إجراء مراجعات داخلية 

ان التزامهم وفحوصات وتدقيقات بصورة دورية لضم
 بذلك.

كما يعتبر شركاء األعمال مسؤولين عن التأكد من إبالغ 
موظفيهم العاملين في مشاريع الشركة أو أعمالها أو 

ي، اتفاقياتها بمعايير واشتراطات قواعد السلوك المهن
شركاء األعمال المسؤولية  وفهمهم السليم لها، كما يتحمل
  .عن سلوك وتصرفات موظفيهم

تطبيق قواعد السلوك المهني مسؤولية مشتركة ويعد نجاح 
وشركاء األعمال، لذا يجب عليهم الكشف  الشركةبين 

عل  وجه السرعة، وبصورٍة سريٍة عن أيِّ  للشركة
مخالفات أو مخاوف حالية أو مستقبيلية، أو مخاطر 
حقيقية أو محتملة بشأن تطبيق تلك القواعد أو المتطلبات 

 .نظاميةال
تدقيق والمراجعة عند أداء النشاط التجاري تجري الشركة ال

مع شركاء األعمال، للتأكد من استمرار الوفاء بالمتطلبات 
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requirements and ethical standards. The Company 
takes appropriate steps to detect any illegal 
practices. It expects business partners to cooperate 
with the Company’s investigations, to provide 
reasonable assistance if necessary, and to notify it 
of any steps taken to correct actual or potential 
violations. 

والمعايير األخالقية. وتقوم الشركة باإلجراءات  النظامية
المناسبة الكتشاف أي ممارسات غير مشروعة، وتتوقع 
من شركاء األعمال التعاون مع التحقيقات التي تجريها 

يم المساعدة المعقولة عل  النحو المطلوب. الشركة وتقد
بالغها بخطط تصحيح ألي انتهاكات حالية أو  وا 

 محتملة.

3 Relations and communications 
Business partners must conduct all their relations 
and communications with Company officials 
through official channels with fairness, integrity and 
the highest ethical standards. They must avoid 
even the slightest appearance of unethical or non-
compliant practices regarding relations, procedures 
and communications for actual or potential 
business relationships. 

No employee of the company should provide 
anything whatsoever to a business partner with the 
intention of obtaining illegal privileges when 
marketing the Company’s products, providing its 

 العالقات واالتصاالت:
يجب أن يجري شركاء األعمال جميع عالقاتهم 
واتصاالتهم بمسؤولي الشركة من خالل العالقات 
الرسمية بصورٍة عادلٍة ونزيهٍة وفق أعل  المعايير 
األخالقية، وتجنب حت  مظهر الممارسات غير 
األخالقية أو غير الملتزمة في مجال العالقات 

فيما يتعلق بعالقات العمل  واإلجراءات واالتصاالت
 القائمة أو المقترحة.

بأي حال تقديم أي  الشركةوال ينبغي ألي موظف في 
شيء لشركاء األعمال بغية الحصول عل  مزايا 
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services, conducting commercial transactions, or 
doing business for the Company. 

Business partners must not encourage or take 
advantage of any of company’s current or former 
employees. They must not make them divulge or 
provide any information that is confidential or 
owned by the Company, or any other restricted 
information that they obtained during their time at 
the company, with the aim of influencing current or 
expected business affairs with the company to gain 
a commercial advantage. 

بطريقة غير مشروعة عند تسويق منتجاتنا أو عند 
تقديم خدماتنا أو تنفيذ التعامالت التجارية، ومزاولة 

 األعمال لمصلحة الشركة. 
  شركاء األعمال أالَّ يشجعوا أو يستفيدوا من أي وعل

بأية طريقة تجعله  الشركةموظف حالي أو سابق في 
يفشي أو يقدم أي معلومات سرية أو مملوكة للشركة 
أو غير ذلك من المعلومات المحظورة التي حصل 
عليها أثناء عمله بغرض التأثير في المعامالت 

للحصول عل   لشركةاالتجارية الحالية أو المقترحة مع 
 ميزة تجارية.

4 Gifts, privileges, hospitality and entertainment 
The Company prohibits its employees from 
accepting any gift (significant or insignificant, 
material or otherwise) given by its business 
partners to themselves, their families or others 
for engaging in activity with an actual or 
potential conflict of interest. There is an actual 
conflict of interest and a breach of trust when a 
gift is accepted in exchange for performance or 
non-performance of a function that the 
employee is tasked with or supposedly tasked 
with. The market value of a gift must never 
exceed SR1,000, and must not be a frequent or 
recurring gift. 

The Company prohibits its employees from 
accepting any privileges (such as free hotel 
accommodation or discounts on products or 
services for themselves, their family or for 
others) that are given to them specially and not 
to others due to their relationship with the 
Company, or in which the inviter will not 

افة والترفيه المقدمة من شركاء متيازات والضيالهدايا واإل 
 األعمال:

من شأن الهدايا المقدمة من متعامٍل مع الشركِة لمن 
يعمل لصالحها أو لعائلته أو لغيرِه بطلب منه أن ُتحِدَث 
تعارضًا للمصالح فعليًا أو محتماًل. وتحظر الشركة عل  
من يعمل لصالحها قبول أيُّ هديٍة )ثمينًة أو زهيدة، ماديًة 

خالاًل باألمانة أو مع نوية(، وتعد ذلك تعارضًا فعليًا، وا 
مت  ُقدمت ألداِء أو لالمتناِع عن عمٍل مكلٍف بِه أو 
يزعُم ذلَك، أو متجاوزة للقيمة المسموح بها. وفي غير تلك 
الحاالت يجب أالَّ تتجاوز قيمة الهدية السوقية ما يعادل 

ررةً ( ألف لاير سعودي، عل  أالَّ تكون متك1111مبلغ )
 أو منتظمًة.

تحظر الشركة عل  من يعمل لصالحها قبول أي 
امتيازات )كمنِح إقامٍة مجانيٍة بفندٍق، أو حسوماٍت عل  
منتجاٍت أو خدماٍت للشخص أو لعائلته أو لمن يطلب أن 
تكون له( ُقّدمت عل  وجٍه مخصوٍص ولم تُتَح للغير، 

يشارك وألجل عالقُة من يعمل لصالح الشركة فيها، أو لم 
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themselves take part, with the exception of 
those offers that are made through the 
Company to its employees or that are extended 
to all. 

Hospitality or entertainment offered by a 
business partner to someone who works for the 
Company, to their family or to another may 
result in a conflict of interest if it is frequent, 
recurring, unusual or extravagant. There is an 
actual conflict of interest when it is extended 
independently of the official relationship with the 
Company, or when the person making the 
invitation is not taking part in the event. 

صاحب الدعوة لالمتياِز فيه، وُيستثن  من ذلك العروض 
 التي تقدم عبر الشركة لمنسوبيها، أو تقدم للعامة.

ومن شأن الضيافة، والترفيِه المقدمين من متعامٍل مع 
الشركِة لمن يعمل لصالحها، أو لعائلته، أو لغيرِه بطلٍب 

، وتُعد منه أن ُتحِدَث تعارضًا للمصالح فعليًا أو محتمالً 
الضيافُة تعارضًا فعليًا إذا كانت عل  نحٍو متكرٍر، أو 
منتظٍم، أو غير معتاٍد، أو تتسم بالبذِخ. وُيعد الترفيه 
تعارضًا فعليًا إذا كان غير معتاٍد، أو ُقّدم باالستقالل عن 
العالقة الرسمية بالشركة، ولم يشارك صاحب الدعوة 

  للترفيِه فيه.

5 Favors 
The company maintains good working relations 
with its business partners and wants them to grow 
and flourish. It considers the acceptance or offer of 
favors to be an expression of good faith, with the 
proviso that such favors should not be construed 
as imposing an obligation on the Company, nor 
should they embarrass the Company’s employees. 
Its employees should exercise judgment and 
decline favors that might not be extended in good 
faith, or that may involve illegality. If employees are 
not sure, they should ask for guidance from the 
Compliance Department. 

 المجامالت:
بعالقات عمل جيدة مع شركاء األعمال  الشركةتحتفظ 

وتسع  لتنميتها وازدهارها، ويعد قبول المجامالت أو 
تقديمها تعبيٌر عن حسن النوايا، مع مراعاة أال 

لتزامات عل  الشركة أو إتستجلب تلك المجامالت 
 الشركةا يتحل  من يعمل لصالح إحراٌج لموظفيها، كم

بالحكمة في رفض المجامالت التي قد ال تقدم بنية 
 حسنة، أو التي تنطوي عل  شبهة ألي مخاطر

ذا لم يكن الموظف متأكدًا من صحتها، نظامية ، وا 
 .اإللتزامفعليه أن يطلب المشورة من إدارة 

5 

6 Travel expenses 
If it is necessary to invite a business partner to the 
Company, or vice versa, for a business function, to 
visit a factory, to learn how to install specific 
equipment, etc., each company must pay for its 
own travel expenses. The company follows its 
Human Resources Policy and pays for its 
employees’ travel expenses unless otherwise 

 تحمل مصروفات السفر :
في حال اقتضت الظروف دعوَة شركاِء األعمال لشركة 

أو بالعكس لحضور مناسبة  الخطوط السعودية للتموين
عمل، أو لزيارة مصنع، أو للتعرف عل  نظام تركيب 
بعض المعدات، وما إل  ذلك، فليتزم كل طرف بتحمل 

سياسات الموادر البشرية  الشركةمصاريف سفره، وتطبق 
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stated in the terms of the contract. The Company 
has unambiguous guidelines for when it is 
responsible for a business partner’s expenses, 
which are consistent with sound professional ethics 
and the Conflicts of Interest Policy. 

في تحمل مصروفات سفر موظفيها، إال إذا كان هناك 
اتفاق في هذا الشأن ضمن بنود التعاقد، مثل التدريب 
عل  استخدام منتج معين. وعندئٍذ تكون مصروفات 
السفر جزءًا من االتفاق. وفي حال اقتضت الحاجة تحمل 

 مصاريف أحد شركاء األعمال فتضع الشركة الشركة
ضوابط إرشادية لحاالت تحمل تكلفة السفر عل  نحٍو 
يدفع الشكوك، ويتوافق مع أخالقيات المهنة، وسياسة 

 تعارض المصالح.
7 Charitable contributions and event sponsorship 

The company exercises vigilance and caution 
when receiving any funds from business 
partners through charitable donations, and it 
exercises judgment when accepting donations or 
event sponsorships. Donations are to be made 
in the name of the Company and not that of an 
employee, and must not be made during 
submission of a tender. The Company’s 
Compliance Department will conduct a review 
and audit before any donation is accepted. 

 المساهمات الخيرية ورعاية المناسبات: 
باليقظة والحذر عند تلقي أي أموال من  الشركةتلتزم 

شركاء األعمال عل  سبيل تبرعات خيرية، وتتحل  
أن تقدم بالحكمة في قبول التبرع أو رعاية مناسبة، ويجب 

باسم الشركة دون تسميتها ألحد الموظفين، وأال يكون 
بالشركة  اإللتزامذلك أثناء فترة تقديم عطاء، وتجري إدارة 

 المراجعة والتدقيق الالزم عل  قبولها.

7 

8 Money laundering 
Money laundering is any attempt to conceal or 
disguise the true origin of funds obtained 
illegally. The aim is to make it seem as though 
they are from a legal source, to legitimize funds 
derived from criminal or illegal activities. 

The company protects its business and relations 
with third parties through procedures conforming 
to the Know Your Customer principle, which is a 
basic element in ensuring effective management 
of risks. It verifies the identity of business 
partners through official documents at the 
beginning of a business relationship, or when 

 غسيل األموال: 
فعل أو الشروع فيه يراد بغسيل األموال ارتكاب أي 

يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال 
وجعلها تبدو كأنها  لنظاممكتسبة خالفًا للشرع أو ا

مشروعة المصدر؛ إلضفاء المشروعية عل  األموال 
 .النظاميةالمتأتية من األنشطة اإلجرامية أو غير 

أعمالها  حمايةَ  شركة الخطوط السعودية للتموينتولي 
عنايًة واحتياطًا من  االطراف األخرىالتها مع وتعام

جراءات عملية تكرس مبدأ  خالل وجود سياسات وا 
"اعرف عميلك"، والذي يعتبر عاماًل أساسيًا؛ لضمان 
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directly or indirectly entering into any 
agreement. The Company retains documents, 
records and information in line with the 
Company’s archive policy. 

When, in a complex, substantial or unusual deal 
or activity, there is sufficient evidence to justify 
suspicion of its nature or purpose, or if there are 
suspicions that it is related to money laundering 
or funding terrorism, terrorist activity or terrorist 
organizations, the Company must notify the 
Financial Crime Unit at the Ministry of the 
Interior. 

إدارة فعالة للمخاطر التي قد تواجه الشركة من التعامل 
مع اآلخرين، بحيث تتحقق بصفة مستمرة من هوية 

ئق رسمية، وذلك عند بداية المتعاملين استنادًا إل  وثا
التعامل مع هؤالء العمالء أو عند إجراء أي تعاقد معهم 
بصفة مباشرة أو غير مباشرة، كما تحتفظ بالوثائق 
والسجالت والمعلومات الخاصة بالتعامل مع اآلخرين 

 وفقًا لسياسة حفظ المستندات بالشركة.
وعند توافر مؤشرات ودالئل كافية عل  إجراء عملية 

قة معقدة أو ضخمة أو غير طبيعية أو عملية تثير وصف
الشكوك والشبهات حول ماهيتها والغرض منها أو أن لها 
عالقة بغسيل األموال أو بتمويل اإلرهاب أو األعمال 
اإلرهابية أو المنظمات اإلرهابية، فإن عل  الشركة أن 

 تبادر بإبالغ وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية.
9 Payment terms for invoices 

Company policy specifies terms for the payment of 
invoices. It has specific and clear criteria for 
assessing the value of commissions consistent with 
laws relating to zakat, taxes and so forth. 
Payments should be made at the legally specified 
place and time, by check or bank transfer and not 
in cash. Payments are made after a review of the 
terms of payment and receivables and when the 
terms of the contract and relevant documents have 
been fulfilled. The company reserves the right to 
make punitive deductions. 

The company allows regular commissions or 
service fees made to clients or distributors to be 
made to other individuals or bank accounts in 
foreign countries, if: (1) the payment is not an 
illegitimate addition to the regular sum, (2) the 
payment is approved in writing by the company 

 ضوابط سداد المستحقات المالية:
تحدد سياسة الشركة ضوابط سداد المستحقات المالية، 
ومعايير محددة لتقدير قيمة العموالت التي ستدفعها 

ذات  األنظمةبدقٍة ووضوٍح عل  نحٍو يتماش  مع 
الصلة كالزكاة أو الضرائب ونحو ذلك، ومراعاة أن 

مكانًا وزمانًا  نظاميٍ  تكون المدفوعات مؤداًة عل  نحوٍ 
بموجب شيك أو تحويل مصرفي وليس نقدًا، وأن يكون 
ذلك بعد االطالع عل  شروط السداد ومستحقاته، 
واستيفاء شروط التعاقد، والوثائق ذات الصلة، مع 

بحقها في إجراء الحسومات المتعلقة  الشركةاحتفاظ 
 بالشروط الجزائية.

حويل عموالتهم في حال طلب العمالء أو الموزعون ت
العادية أو رسوم الخدمات إل  أشخاص آخرين أو 

تسمح  الشركةحسابات مصرفية في دول أخرى، فإنَّ 
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and the party entitled to the commission or fee, (3) 
the payment is made to the same party that is 
owed the amount or to a publicly owned subsidiary 
and (4) the payment does not break any law or 
contractual terms. 

بمثل هذه التحويالت بعد استيفاء الضوابط التالية: 
( أالَّ تكون المبالغ المدفوعة ناتجة عن إضافة غير 1)

( أن يكون 2حقيقية عل  أسعار المبالغ العادية، )
شركة الخطوط قًا به خطيًا بواسطة الدفع مصد

والشخص المالك للعمولة أو الرسوم،  السعودية للتموين
( وأن يتم الدفع إل  نفس الجهة التي تملك تلك 4)

( 2المبالغ أو إل  جهة تابعة مملوكة بصورة عامة، )
أال يؤدي دفع تلك المبالغ إل  مخالفة معاد ألي 

 ، أو اشتراطات في العقد.تنظيمات
10 Business facilitation payments 

The company prohibits any payments to “facilitate” 
business, whether requested by the service 
provider or not. It prohibits any payments as an 
“incentive” for business partners or government 
employees to expedite services or licenses. 

If such a payment is requested or paid under 
duress, the employee must report the incident and 
the amount that was paid to the Compliance 
Department so that it may review the incident and 
contact the relevant authorities. 

 ال:دفع مبالغ لتسهيل األعم
دفع أيَّ مبالٍغ  شركة الخطوط السعودية للتموينتحظر 

األمور سواء طلبها مقدم الخدمة أو ال، « لتسهيل»
شركاء « لتحفيز»دفع أي مبلغ   الشركةوتحظر 

األعمال أو موظفي الدولة لتسريع حصولهم عل  
 خدمات أو تصاريح.

وفي حال طلب أحدهم دفع هذه المبالغ، أو إذا ما تم 
اًل تحت الضغط، فعل  من يعمل لصالح دفعها فع
خطار  الشركة تسجيل الواقعة، والمبلغ الذي دفع، وا 
، لدراسة الواقعة والتواصل مع الجهات اإللتزامإدارة 

 المعنية.

10 

* For more information, see: 

1. Conflict of Interest Policy 

2. External Business Practices Policy 

 ظر:لالستزادة، ُين
 سياسة تعارض المصالح.-1
 سياسة ممارسة األعمال الخارجية.-2

* 

5 Safeguarding Information And 
Property 

 5 حماية المعلومات والممتلكات

* This chapter discusses the legal foundation for the 
company’s ownership of information and assets, its 

شركة  لملكية النظامييتحدث هذا الفصل عن األساس 
للمعلومات واألصول بالشركة،  الخطوط السعودية للتموين

* 
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employees’ obligation to safeguard information and 
property, the terms of use for information and 
property, handling of business and communications 
records, and preventing the circulation of internal 
information on financial markets. 

والتزامات من يعمل لصالح الشركة في حماية المعلومات 
والممتلكات، وضوابط استخدام  المعلومات والممتلكات،  
والتعامل مع سجالت األعمال واالتصاالت، وحماية 

 المعلومات الداخلية من التداول في السوق المالية.
5-1 Saudi Airlines catering Co.’s information and 

assets 
The company’s property includes financial, 
tangible and intangible assets, such as 
buildings, equipment, financial assets, data, 
technical information, software, patents and 
other intellectual property rights. 

للمعلومات  للتموين السعودية الخطوط شركة ملكية
 واألصول:

  شركة الخطوط السعودية للتموينتشمل ممتلكات 
األصول المالية، والمادية، وغير المادية التي تتضمن 
المباني، والمعدات، واألرصدة المالية، والبيانات، 
والمعلومات التقنية، والبرامج المعلوماتية، وبراءات 

 ختراع وغيرها من حقوق الملكية الفكرية.اإل

5-1 

5-2 Protecting information and property 
The company provides its staff with adequate 
equipment and information to compete the tasks 
entrusted to them. 

 لتزامات حماية المعلومات والممتلكات:إ
ممتلكات والمعلومات الكافية لمنسوبيها ال شركةالتوفر 

لتسهيل قيامهم بمهامهم وأعمالهم الموكولة لهم، ويجب 
 باآلتي: اإللتزام هاعل  من يعمل لصالح

5-2 

A Employees should make optimal use of the 
Company’s property, in a sound and responsible 
manner, to further the Company’s objectives 
and to facilitate its business. They must 
safeguard its rights and property and protect 
them from damage, loss, misuse, theft, 
misappropriation and vandalism. Tangible and 
intangible assets belonging to others must 
likewise be respected. The company has zero 
tolerance for any failure to safeguard property or 
information, or for any violation of its policies. 
Failure to protect property or information may 
lead to disciplinary measures, including 
dismissal from the Company. 

ام األمثل استخدام مملتكات الشركة المتاحة االستخد
وبشكل مناسب ومسؤول؛ لتحقيق أهداف الشركة، وتسيير 
أعمالها، مع المحافظة عل  حقوقها وممتلكاتها وحماية 
أصولها من التبديد، والضياع، وسوء االستعمال، 

نتهاك. كما يجب كذلك احترام ختالس واإلوالسرقة، واإل
األصول المادية والغير مادية التي يمتلكها اآلخرون. ال 

أي تسامح في التهاون بحفظ المملتكات أو  الشركةبدي ت
المعلومات أو انتهاكها أو مخالفة سياساتها، وقد يؤدي 

بحماية الممتلكات والمعلومات أو المعايير  اإللتزامعدم 
األخرى المتعلقة بهذا الشأن إل  إتخاذ إجراءات تأديبية قد 

 ينتج عنها الفصل من العمل.

 أ

B Employees must refrain from using company’s  الشركة االمتناع عن استخدام أي من موجودات  ب
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property for personal or non-work-related 
purposes, and must not use the name “The 
company,” its logo, its facilities or its 
relationships for any non-work-related 
advantage. 

صية أو التي ال تتعلق بالعمل، وعدم لألغراض الشخ
أو شعارها أو مرافقها أو عالقاتها  الشركةاستعمال اسم 

 ألّي منفعة ال تتعلق بالعمل.

C Employees must take all necessary preventive 
and precautionary measures to ensure the 
safety of company’s electronic systems and 
protect them from damage, alteration, infiltration, 
illegal or unethical use, and use by unauthorized 
persons. They must heed the company’s 
policies and directives on this matter. 

اتخاذ جميع اإلجراءات الوقائية واالحتياطات الالزمة 
ية وحمايتها من لكتروناإل الشركةلضمان سالمة أنظمة 

ختراق، أو استخدامها بشكل غير التلف والتعديل واإل
أو مخالف لألخالق، أو تمكين شخص غير  نظامي

 الشركةمصرح له من ذلك، ومرعاة سياسات وتوجيهات 
 في هذا الخصوص.

 ج

D Employees must not move any Company 
property, documents or records away from the 
Company’s headquarters or worksites unless 
explicitly authorized to do so.  

عدم نقل أي من ممتلكات الشركة أو وثائقها أو سجالتها 
أو مستنداتها خارج مقر الشركة ومواقع عملها إال بموافقة 

 واضحة من صاحب الصالحية.

 د

E Employees must safeguard published 
information and intellectual property rights, as 
well as software, data, information systems, 
written materials, educational courses and 
training programs. They may not duplicate or 
distribute them without obtaining the Company’s 
written approval.  

والملكية الفكرية، والموارد  المحافظة عل  حقوق النشر
المقدمة كاستخدام البرمجيات، والبيانات، ونظم 
المعلومات، والمواد المكتوبة، والدورات التعليمية وبرامج 
التدريب، وعدم نسخها أو توزيعها دون الحصول عل  

 موافقة خطية من الشركة. 

 هـ

F Employees may not spend official working hours 
on external or personal activities. They must 
spend all of their official working hours serving 
the Company and furthering its interests. 

عدم استغالل أوقات العمل الرسمية ألغراٍض خارجيٍة أو 
خاصٍة، ويجب أن يستغل الوقت الرسمي كله في خدمة 

 الشركة وتحقيق مصالحها.

 و

G All employees must safeguard the Company’s 
confidential information. This information 
includes, but is not limited to: trade secrets; 
industrial designs and blueprints; processes; 
capabilities; innovations; product specifications; 

شركة الخطوط السعودية يتعين عل  من يعمل لصالح 
حماية معلومات الشركة السرية. وهذه المعلومات  للتموين

 تشتمل عل  سبيل المثال ال الحصر: األسرار التجارية،
ية، العمليات، البراعة، التصميمات والرسومات الهندس

 ز
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tools; computations; graphs; equations; 
research; undisclosed services and products; 
sales data; client lists; confidential product price 
information; confidential client information; 
undisclosed financial information; important 
projects, including proposed acquisitions and 
divestments; and confidential information 
entrusted by external parties to the Company. 

االبتكار، مواصفات المنتج، األدوات، الحسابات، 
الرسومات البيانية، المعادالت، األبحاث، الخدمات 
والمنتجات غير المعلن عنها، بيانات المبيعات، قوائم 
العمالء، معلومات أسعار المنتجات السرية، المعلومات 

غير المعلن السرية الخاصة بالعميل، المعلومات المالية 
عنها، المشروعات المهمة، بما في ذلك عمليات 
االستحواذ والتنازل المقترحة، المعلومات السرية التي عهد 

 بها أطراف خارجية إل  الشركة لحفظها.
H Employees must ensure that confidentiality 

agreements have been signed with external 
parties before confidential information is shared. 

ضمان وجود  الشركةيتعين عل  من يعمل لصالح 
اتفاقيات للحفاظ عل  السرية مع األطراف الخارجية قبل 

 مشاركة المعلومات السرية مع تلك األطراف.

 ح

I Employees must highlight documents that 
contain disclaimer warnings or notices relating to 
confidential information. 

بتمييز المستندات  الشركةيقوم من يعمل لصالح 
بتحذيرات/إشعارات إخالء المسؤولية فيما يتعلق 

 بالمعلومات السرية.

 ط

J Employees must avoid leaking confidential or 
internal information and ensure that policies, 
procedures and arrangements to prevent leaks 
are implemented and followed. They should 
clear their workplace when they leave the office; 
place papers and other business-related 
materials in a secure location; ensure that 
confidential or internal information is not kept in 
a place where others can see it; safeguard 
electronic information; periodically change their 
passwords in line with Company instructions; 
and take appropriate precautions when sending 
and receiving information electronically, or by 
phone, fax or any other method, to prevent 
unauthorized access. 

حتياطات الالزمة اتخاذ اإل الشركةعل  من يعمل لصالح 
لمنع تسرب المعلومات السرية أو الداخلية، ويشمل ذلك 
إخالء مساحة العمل الخاصة بالموظف عند مغادرته 
للمكتب وتأمين األوراق وغيرها من مواد العمل في مكان 

المعلومات السرية أو آمن، والتأكد من حفظ وعدم عرض 
الداخلية بشكل ظاهر في مكان يمكن لآلخرين االطالع 

حتياطات الالزمة لحفظ المعلومات عليه، واتخاذ جميع اإل
لكترونية، والتغيير الدوري لكلمة المرور وفقًا لتعليمات اإل

الشركة، واتخاذ االحتياطات المناسبة عند إرسال 
ب اآللي أو الهاتف المعلومات واستقبالها من خالل الحاس

أو الفاكس أو أي وسائط أخرى حمايًة من اطالع غير 
 المصرح له بذلك.

 ي

K Employees must not circulate confidential or بعدم تداول المعلومات  الشركةمن يعمل لصالح  يلتزم  ك
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internal information from within or outside the 
Company, unless there is a work-related need. 
They should keep tasks separate, without 
overlap. When distributing information to 
individuals and departments, they must 
safeguard its confidentiality by using an 
encrypted system on a need-only basis. 
Obtaining and accessing personal information 
must be restricted and regulated. 

أو خارجها إال  الشركةالسرية أو الداخلية من داخل 
حسبما تقتضيه حاجة العمل، والتأكد من تطبيق سياسات 

جراءات الترتيبات الواقية من تسرب المعلومات و   اإللتزاموا 
بها، والتوثق من فصل المهام ومنع  تداخلها، والمحافظة 

المعلومات بتقنين آلية تداولها بين األشخاص عل  سرية 
واإلدارات بحسب الحاجة وبما تقتضيه مصلحة العمل، 
ويتعين حصر وتنظيم عملية الحصول عل  البيانات 

 الشخصية والدخول إليها.
L Employees must respect information privacy and 

data confidentiality and must only disclose, use, 
duplicate, transmit or delete information as 
required by their job. 

Furthermore, on termination of their relationship 
with the Company for any reason whatsoever, 
employees must not disclose confidential or 
internal information or use it for any purpose 
whatsoever. They must not make any attempt to 
influence or inquire about such information, 
whether in their official capacity or otherwise. 
They may not make statements to the media 
regarding the Company for a period of two years 
from the last day of working for the Company. 

احترام مبادئ  الشركةيجب عل  من يعمل لصالح 
خصوصية المعلومات وسرية البيانات، وعدم الكشف 
عنها أو استخدامها أو نسخها أو نقلها أو إزالتها، إال في 

 سياق ممارسته لواجباته الوظيفية.
بعد انتهاء العالقة  الشركةكما يلتزم من يعمل لصالح 

فصاح بأي شكل من كان بعدم اإل معها أليِّ سبب
األشكال عن المعلومات السرية أو الداخلية، أو استعمالها 
أليِّ غرٍض كان، أو القيام بأيِّ محاوالٍت للتأثير أو 
ْن كانت تحت مسؤوليته الرسمية  االستفسار عنها حت  وا 
أو غير ذلك، أو التعامل مع وسائل اإلعالم أو الحديث 

ة سنتين من تاريخ انتهاء العمل باسم الشركة، وذلك لمد
 لدى الشركة.

 ل

M Employees are obliged to understand and 
comply with laws and regulations on privacy and 
confidentiality, as well as regulations on 
personal data and information in any country 
where data or information is collected, handled 
or used. It is mandatory that they read and 
comply with the Company’s policies and 
directives in this regard. 

المتعلقة بالمحافظة  باألنظمةبمتطلبات  اإللتزاميتعين فهم 
عل  الخصوصية وسرية المعلومات وضوابط تنظيم 

ة بالدولة التي يتم البيانات الخاصة والمعلومات الشخصي
فيها جمع تلك البيانات والمعلومات ومعالجتها 

بسياسات وتوجيهات  اإللتزامطالع و واستخدامها؛ واإل
 الشركة في هذا الخصوص.

 م
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5-3 Using information and property 
The Company forbids the use of computers, 
telephones and telephone lines, the internet or 
email in a hostile and retaliatory manner toward 
others or in ways that would harm the morale of 
other employees. Inappropriate material in 
breach of taste and ethics may not be 
exchanged, whether through one of the 
Company’s devices or through a communication 
service or frequency spectrum that it provides. 

It is prohibited to use Company property for 
inviting others to participate in joint commercial 
projects or to discuss religious, political or any 
other issues that are not related to work or do 
not serve the Company’s interests. 

 ضوابط استخدام  المعلومات والممتلكات:
تمنع الشركة استخدام أجهزة الحاسب اآللي، وخطوط 
ومعدات الهاتف، واإلنترنت، ونظام البريد اإللكتروني، 
بأساليب عدوانية أو انتقامية تجاه اآلخر، أو بطرق تضر 

ل رسائل غير بمعنويات الموظفين، أو لنقل مواد أو تباد
الئقة المحتوى أو مخالفة للذوق العام واألخالق، سواء 
كان عبر أي جهاٍز من أجهزة الشركة أو باستخدام خدمة 

 االتصال أو الطيف الترددي التي توفرها.
وال يجوز استخدام ممتلكات الشركة لدعوة اآلخرين 
للمشاركة في مشاريع تضامنية تجارية، أو الخوض في 

أو سياسية أو أي مسائل ال تتعلق بالعمل أو قضايا دينية 
 تخدم مصالحه.

5-4 

5-4 Business records and communications 
All employees are responsible for the integrity, 
completeness and accuracy of the business 
records and communications that they create 
and that are owned by the Company. 

Failure could lead to financial and accounting 
violations and could moreover expose the 
Company to legal issues.  

 سجالت األعمال واالتصاالت:
شركة الخطوط السعودية إنَّ كل من يعمل لصالح 

مسئوٌل عن نزاهة وكمال ودقة سجالت األعمال  للتموين
 التي يقوم بإنشائها، والتي تملكها الشركة. واالتصاالت 

ويمكن أن يؤدي الفشل في ذلك إل  االنتهاكات المالية 
والمحاسبية إضافة إل  تعريض الشركة للمسائلة 

 ، وفي هذ الصدد يتعين مراعاة اآلتي:النظامية

5-2 

A The Company’s records and information are 
evidence of its commercial activity. They are 
necessary evidence for legal, judicial, taxation or 
accounting purposes, and are significant 
evidence of commercial activities and for the 
Company’s archive. 

The content, and not the form, of the records 
determines its importance. “Records” includes, 
for example, contracts, audit reports, financial 
data, product specifications, Company policies 

تعدُّ سجالت ومعلومات الشركة أدلًة عل  نشاط من 
أو  يةنظاماألنشطة التجارية، ودليل مطلوب ألغراض 

قضائية، أو ضريبية، أو محاسبية أو كدليٍل ذِي أهميٍة 
 بالنسبة لألنشطة التجارية أو لذاكرة الشركة.

إنَّ محتويات السجالت هي التي تحدد ماهيتها وليس 
الشكل هو الذى يحددها. وتشمل السجالت عل  سبيل 
المثال: العقود، وتقارير التدقيق، والمعلومات المالية، 

جراءاتها، ومواصفات ال منتجات، وسياسات الشركة وا 

 أ
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and procedures, databases, meeting minutes 
and resolutions. 

 

 وقاعدة بياناتها، ومحاضر اإلجتماعات، وقراراتها.

B Information and data records are among the 
most important and valuable parts of the 
Company’s property, and they must be 
managed appropriately according to the 
Company’s standards and directives for record 
keeping. The Company should be able to 
retrieve information rapidly and dispose of it 
appropriately at the end of the archive period. 
The illegal disposal or alteration of records is 
prohibited. The Company controls the storage of 
sensitive and confidential information and other 
information belonging to the Company. It is kept 
in protective folders or secure storage units, with 
backup copies available. 

تعد سجالت المعلومات والبيانات من أهم الممتلكات 
دارتها بالشكل المناسب طبًقا القّيمة للشركة، ويجب إ

للمعايير والتوجيهات المتعلقة بتعليمات طريقة إدارة 
السجالت في الشركة، عل  نحٍو ُيّمكن الشركة من 
استرجاع المعلومات من السجالت بشكل سريع يعتمد 
عليه، والتخلص منها بالشكل المناسب عندما تنتهي 

ت أو من السجالفترة االحتفاظ بها، واليجوز التخلص 
، ويتعين عل  الشركة ضبط نظاميتبدلها بشكل غير 

إجراءات تخزين المعلومات الحساسة أو التي تعود 
ملكيتها للشركة أو السرية في ملفاٍت محميٍة أو وحداِت 

  تخزيٍن مؤمَّنة توفر نسخًا احتياطيًة.

 ب

C All Company records must accurately reflect all 
its activities. No document may be falsified. All 
financial transactions for an account must be 
recorded and managed within the correct 
accounting period. All public communications, 
including reports sent to government agencies, 
must be complete, true, accurate, submitted on 
time and comprehensible. 

 التأكد من أن جميع سجالت الشركة تعكس بدقة
ونزاهة جميع تعامالتها، واالمتناع التام عن التزوير 
في أي مستند، وتسجيل جميع المعامالت المالية في 

  الحساب
واإلدارة والفترة المحاسبية الصحيحة. والتأكد من أنَّ 

لك التقارير المرسلة ذ جميع االتصاالت العامة، بما في
إل  الجهات الحكومية، كاملٌة، وصادقٌة، ودقيقٌة، 

 ومقدٌمة في مواعيدها، ومفهومة المحتوى.

 ج

D Mistakes must be corrected promptly. 
Employees must immediately state whether they 
are confident of the accuracy of the information 
in the Company’s records. They must report 
any doubts to the relevant Company officials or 
through any other appropriate channels for the 

 الفوري واإلفصاح األخطاء،عدم التراخي في تصحيح 

 المعلومات دقة من واثقٍ  غيرَ  الموظف كان إذا عّما

عن أيِّ  واإلبالغ الشركة، سجالت حدأ في الموجودة
إل  مسؤولي  الشركة شكوٍك تتعلق بدقة سجالت

الشركة المعنيين، أو عبر أية قناة أخرى مناسبة 

 د
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reporting of violations. .لإلبالغ عن المخالفات 
5-5 Protecting internal information from the stock 

market 
Internal information is information about 
securities that is not available to the public, has 
not been disclosed and would have a significant 
effect on the price or value of the Company’s 
securities. Employees and others who have 
access to internal information must not divulge it 
to a third party, circulate it on the Saudi stock 
market, advise anyone to circulate it, spread 
rumors about it or manage an investment 
portfolio that has shares in the securities based 
on that information, even in the interests of a 
third party. This prohibition covers all 
employees. Furthermore, leaders and members 
of the board of directors must refrain from any 
trading whatsoever at times of specific 
prohibitions, which precede every financial 
quarter. 

Employees and others who do not possess any 
internal information, and who are not members 
of the board of directors or hold leadership 
positions in the Company, must, when trading 
on the stock market, comply with the Capital 
Market Authority and its implementing 
regulations, as well as any other laws governing 
these securities 

 لمعلومات الداخلية من التداول في السوق المالية:حماية ا
وتتاح له  الشركةيجب عل  كل من يعمل لصالح 

فرصة االطالع عل  معلومات داخلية خاصة )وهي 
المعلومة المتعلقة بورقة مالية، وليست متاحة للجمهور، 
ولم يعلن عنها، وتؤثر بشكل جوهري عل  سعر وقيمة 

يفشيها للغير، أو يتداول في الورقة المالية للشركة( أاّل 
السوق المالية السعودية بناًء عليها، أو يوصي أحدًا 
بالتداول بناء عليها، أو يُبث الشائعات بشأنها، أو أن 
يدير محفظة استثمارية فيها أسهم تلك الورقة المالية 
بناًء عل  تلك المعلومة ولو لحساب الغير، وهذا 

. كما يتعين كةالشر الحظر يشمل كل من يعمل لصالح 
عل  من يشغل الوظائف القيادية وعضوية مجلس 
اإلدارة االمتناع عن التداول مطلقًا في أوقات الحظر 

 المحددة، والتي تسبق كل ربع مالي.
شركة الخطوط السعودية  ويراِع من يعمل لصالح

وال يملك أيَّ معلومة داخليٍة، وليس من شاغلي  للتموين
ة مجلس اإلدارة، أثناء الوظائف القيادية أو عضوي

تداوله في السوق المالية أحكام نظام السوق المالية 
أخرى معمول بها  تنظيماتالتنفيذية، أو أي  هولوائح

 تحكم تلك الورقة المالية. 

5-5 

* For more information, see: 

1. Human Resources Policy  

 لالستزادة، ُينظر:
 دليل سياسات الموارد البشرية.-1
 
 

* 
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6 The Government, Local 
Communities and the Media  

 2 التعامل مع الحكومة والمجتمعات المحلية واالعالم

* This chapter discusses the Company’s 
responsibilities for communicating with third 
parties, media statements, stock market 
disclosures, dealing with government agencies, 
representing the Company before third parties 
and its social responsibility. 

يتحدث هذا الفصل عن مسؤولية الشركة في التواصل مع 
الغير، والتصريح اإلعالمي، واالفصاح في السوق 
المالية،  والتعامل مع الجهات الحكومية، وتمثيل الشركة 

االجتماعية، وأركان تلك  الشركةمسئولية أمام الغير، و 
 االجتماعي. الشركةالمسئولية، وضوابط سياسة أداء 

* 

6-1 The Company’s responsibility when 
communicating with third parties 
The company’s communications are expressions 
of the Company’s strategy, identity and values. 
The language used reflects on the company. 
Thus, its employees must ensure the accuracy 
of any information released. They must ensure 
that all communications are conducted 
appropriately in line with procedures, policies, 
established standards and directives. 
Communications conducted in an inappropriate, 
untruthful or indifferent manner pose a grave 
risk to the Company’s reputation and its 
compliance with the Code and standards, and 
they may expose it to legal liability. 

 مسؤولية الشركة في التواصل مع الغير:
 الشركةاالتصاالت والعالقات التي تقوم بها تعكس 

استراتيجية وهوية الشركة وقيمها ممثلة بلغة الخطاب 
، لذا يجب عل  من يعمل الشركةالتي تعبر عن 

توخي الحذر والتأكد من دقة المعلومات  الشركةلصالح 
المأذون له بالتصريح فيها، وأن تكون جميع 

اسبة، وفقًا االتصاالت والعالقات قد تمت بطريقة من
لإلجراءات والسياسات المعتمدة؛ وذلك باتباع المعايير 
والتوجيهات المنظمة. إْذ يمكن أن تشكل االتصاالت 
التي يتم القيام بها بصفة غير مناسبة، أو غير 
صحيحة، أو بإهمال، مخاطر جسيمة عل  سمعة 
الشركة والتزاماتها بالقواعد والمعايير، ويمكن أن 

 .النظاميةية ُتعرضها للمسؤول

2-1 

6-2 Media announcements 
Media announcements are the sole responsibility 
of those with written authorization. Employees 
are prohibited from making statements to the 
press on behalf of the Company without the 
Company’s consent, in line with approved 
policies and procedures. 

Any written or verbal communication on behalf 

 التصريح اإلعالمي:
يقتصر التصريح اإلعالمي عل  األشخاص واإلدارات 

ريح المصرح لها خطيًا بذلك. ويحظر اإلدالء بتص
صحفي نيابًة عن الشركة بدون أخذ موافقة الشركة 

 عل  ذلك؛ وفقًا لإلجراءات والسياسات المعتمدة.
ُيعتبر أيُّ اتصاٍل مكتوب أو شفهي تم القيام به  

إفصاحًا  الخطوط السعودية للتموينبالنيابة عن شركة 

2-2 
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of the Company is a public disclosure. Thus, 
employees are forbidden from discussing the 
Company with the media or speaking on its 
behalf without permission. They are forbidden 
from communicating with investors in the 
Company without permission from the Company 
and without the involvement of the Investor 
Relations Department. 

التعامل  الشركةعلنيًا، لذا يمنع عل  من يعمل لصالح 
ل اإلعالم للحديث عن الشركة أو واالتصال مع وسائ

نيابة عنها بدون ترخيص، أو التواصل مع المستثمرين 
في الشركة بدون ترخيص من الشركة وخارج إطار 

 عمل إدارة عالقات المستثمرين.

6-3 Stock market disclosures 
The Company is obliged to provide the public 
with accurate, clear, adequate and truthful 
information of its commercial and financial 
activities, and to report any significant events 
promptly, following the regulations of the Capital 
Market Authority. 

The Company presents an annual report of its 
business, achievements and financial status, 
and it welcomes inquiries from investors. It 
responds to their questions through the Investor 
Relations Department.  

 فصاح في السوق المالية:اإل
تلتزم الشركة أمام الجمهور بتقديم معلومات دقيقة 
وواضحة وكافية وغير مضللة حول عملياتها التجارية 

ة، واإلبالغ بال تأخير عن األحداث الجوهرية، والمالي
 وفقًا لنظام السوق المالية لوائحه التنفيذية.

كما وتقدم الشركة تقرير سنويًا مفصاًل ألعمال الشركة 
نجازاتها ووضعها المالي، وترحب باستفسارات  وا 
المستثمرين وتجيب عل  أسئلتهم من خالل التواصل 

 مع إدارة عالقات المستثمرين.
 

2-4 

6-4 Dealing with government agencies 
When dealing with government officials, 
employees must demonstrate the highest level 
of conduct and judgment in line with the Code. 
They must comply with all relevant laws, 
regulations and regulatory controls, and must be 
aware of these before embarking on any 
business negotiations with any government 
agency or official. Relevant laws and regulations 
include those on the distribution and disclosure 
of confidential documents and information; the 
purchase and sale of goods and services in the 
relevant country; anti-bribery; and hiring, 

 التعامل مع الجهات الحكومية:
عند التعامل مع  الشركةيجب عل  من يعمل لصالح 

جات السلوك مسؤولي الحوكمة أن يتحل  بأرفع در 
والحكمة وفقًا لقواعد السلوك المهني، وأن يلتزم بجميع  
األنظمة والضوابط التنظيمية المطبقة في هذا الشأن، 
وأن يعي اللوائح التنظيمية المعمول بها قبل البدء في 
أي مفاوضات عمل مع أي جهة حكومية أو مسئول 
رسمي، بما في ذلك األنظمة الخاصة بنشر الوثائق 

فشائها، وبشراء وبيع المنتجات والمعل ومات السرية وا 
والخدمات من الدولة، وأنظمة مكافحة الرشوة، وقواعد 

2-2 
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recruiting or enlisting the services of any current 
or former government official. 

وتعليمات توظيف أو استقطاب أي مسئول حكومي 
 حالي أو سابق أو الحصول عل  خدماته.

6-5 Representing the Company 
Representing the Company before third parties 
is restricted to authorized individuals and 
departments, in coordination with the 
Company’s communications specialists.  

When conducting personal business outside the 
workplace (as a member of a board of directors, 
in a professional practice, when taking part in 
seminars or public media meetings, when 
participating in social or charitable activities or 
when participating in domestic and international 
organizations or institutions), employees may 
express opinions only in their capacity as private 
individuals. They may not use anything 
belonging to the company such as official 
Company documents or publications, 
information, the email system, buildings or 
equipment. They may not use work addresses 
or job titles.  

 تمثيل الشركة:
يقتصر تمثيل الشركة أمام الغير عل  األشخاص 
واإلدارات المصرح لها بذلك من خالل التنسيق مع 

 الجهات المختصة في التواصل داخل الشركة.
أثناء ممارسته  الشركةويجب عل  من يعمل لصالح 

ألعماٍل شخصيٍة خارج نطاق العمل )كعضوية مجلس 
إدارة، أو ممارسة مهنية، أو المشاركة في الندوات 

في المناشط والمحافل العامة واإلعالمية، المشاركة 
االجتماعية والخيرية، االشتراك في المنظمات والهيئات 
المحلية والدولية( أن يكون التعبير فيها عن آراء 
الشخص وبصفٍة شخصيٍة، من دون استعمال أوراق 
الشركة الرسمية ومحرراتها أو البريد االلكتروني لها أو 
اإلشارة إل  عنوان العمل أو مسم  الوظيفية. وعدم 

ل ما يتعلق بالشركة من مزايا وأدوات مثل استغال
المنصب الوظيفي والمعلومات والمباني والتجهيزات 

 ونحوها.

2-5 

6-6 The company’s social responsibility 
The company’s social responsibility is embraced 
by the following ten principles: 

1. We conduct and protect our business 
ethically with sound governance 
systems. 

2. We support basic human rights. 
3.  We respect cultures, customs and 

values in our relations with employees 
and other stakeholders. 

4. We have risk management strategies 

 االجتماعية: الشركةمسئولية 
 شركة الخطوط السعودية للتموينلتزام إيتلخص 

بالمسئولية االجتماعية للشركات في المبادئ العشرة 
 اآلتية:

لنا ونحافظ عليها بأخالقية وأنظمة سليمة ننفذ أعما .1
 للحوكمة.

ندعم حقوق اإلنسان األساسية، ونحترم الثقافات  .2
والعادات والقيم في تعامالتنا مع الموظفين وغيرهم 

 ممن يتأثرون بنشاطاتنا.

2-6 
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based on accurate data and deep-
rooted knowledge. 

5. We continually strive in our operational 
performance to improve health and 
safety. 

6. We continually strive to improve our 
environmental performance. 

7. We preserve biodiversity and take an 
integrated approach to land-use 
planning. 

8. We facilitate and promote responsible 
conduct in the design and use of our 
products, as well as their re-use and 
recycling, and the disposal of waste. 

9. We contribute to the social, economic 
and institutional development of the 
surrounding community. 

10. We implement effective and transparent 
business arrangements with our 
partners. We communicate with them 
and prepare reports that can be 
independently verified. 

ندعم حقوق اإلنسان األساسية، ونحترم الثقافات  .4
والعادات والقيم في تعامالتنا مع الموظفين وغيرهم 

 .من يتأثرون بنشاطاتنام
ننفذ استراتيجيات إدارة المخاطر المبنية عل   .2

 .البيانات الصحيحة والعلم الراسخ
نسع  في أدائنا التشغيلي إل  التحسين المستمر  .5

 .الذي يحافظ عل  الصحة والسالمة
 نسع  إل  التحسين المستمر في أدائنا البيئي. .2
 نسهم في الحفاظ عل  التنوع األحيائي والنهج .7

 المتكامل في تخطيط استخدامات األراضي.
نسهل ونشجع السلوك المسؤول في تصميم  .1

عادة استخدامها وتدويرها  منتجاتنا واستخدامها وا 
 والتخلص من النفايات الناتجة عنها.

نسهم في التنمية االجتماعية واالقتصادية  .9
 والمؤسساتية للمجتمعات التي نعمل فيها.

للعمل مع شركائنا  ننفذ ترتيبات فعالة وشفافة  .11
عداد تقارير يمكن التحقق منها  واالتصال بهم وا 

 باستقاللية
    
6-7 Company’s social responsibility pillars 

The company’s commitment to social 
responsibility has four pillars: ethics, the 
environment, commitment to the community and 
commitment to our employees. 

 االجتماعية: الشركةأركان مسئولية 

بالمسؤولية  شركة الخطوط السعودية للتموينإن التزام 
جتماعية مبني عل  منهج ذو أربعِة أركاٍن: اإل

نحو المجتمعات المحيطة  اإللتزاماألخالقيات، البيئة، 
 نحو موظفينا. اإللتزامبأعمالنا، 

2-7 

6-8 The Companys’s social performance policy 
Saudi Aitrlines Catering Co. avoids any adverse 

 االجتماعي: شركة الخطوط السعودية للتموينأداء 
أعمالها بأسلوب يضمن تجنب إحداث أي  الشركةذ تنف

2-1 
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social and community effects and provides 
development opportunities, where possible, 
following international best practices and its 
social performance policy.  

The Company continuously applies the highest 
social performance standards in all aspects of its 
business, including design, construction, 
operation, maintenance and decommissioning. 
Therefore, Saudi Airlines Catering Co. will: 

 

أثر سلبي عل  المجتمعات المحيطة بأعمالها 
والمساهمة مت  أمكن في توفير الفرص التنموية بما 
يتوافق مع أفضل المعايير الدولية، وفقا لما تمليه 

 لألداء االجتماعي. الشركةسياسة 
وتعمل الشركة وباستمرار عل  تطبيق أعل  معايير 

داء االجتماعي في جميع مراحل أعمالها من األ
تصميم وبناء وتشغيل وصيانة وحت  أثناء مراحل 

ووفقًا لذلك تلتزم الشركة  .وقف التشغيل واإلنتاج
 :بتطبيق اآلتي

 1. Engage with all stakeholders internally and 
externally in a fair, transparent and inclusive 
manner. 

 

إشراك أصحاب المصلحة داخليًا وخارجيًا بطريقة  .1
 عادلة وشفافة وشاملة.

 

 2. Contribute to the social and economic 
development of surrounding communities and 
support community-based initiatives that meet 
the Company’s community investment standard 
and its sustainable growth strategy. 

.المساهمة في التنمية المجتمعية واالقتصادية 2
للمجتمعات المحيطة ودعم المبادرات المحلية المتوافقة 
مع معايير الشركة لالستثمار االجتماعي، واستراتيجية 

 التنمية المستدامة.

 

 3. Commit to the tenets of this policy and to the 
implementation of its Community Management 
System, while providing the necessary resources 
for it. 

 

بتنفيذ هذه السياسة والنظام اإلداري لألداء  اإللتزام.4
 االجتماعي وتوفير الموارد الالزمة لذلك.

 

 4. Report on its social performance to internal 
and external stakeholders. 

 

.مشاركة تقارير األداء االجتماعي  مع أصحاب 2
 المصلحة داخليًا وخارجيًا.

 

 5. Continuously improve the effectiveness of its 
Social Performance Management System. 

.التطوير المستمر لضمان كفاءة النظام اإلداري 5
 لألداء االجتماعي.
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 For more information, see: 

1. External Business Practices Policy 

2. Social Responsibility Policy 

3. Compay’s Social Performance Policy 

4. Human Resources Policy 

 لالستزادة، ُينظر:
 سياسة ممارسة األعمال الخارجية.-1
 سياسة المسؤولية االجتماعية. -2
 لألداء االجتماعي. الشركةسياسة -4
 سات الموارد البشرية.دليل سيا-2

 

7 Monitoring and Compliance  7 اإللتزامالرقابة و 
 This chapter discusses the role of the Internal 

Audit Department, the role of the Risk 
Department, the role of the Compliance 
Department, compliance as a shared 
responsibility, personal standards of compliance, 
whistle-blowing and annual disclosures of 
professional conduct. 

يتحدث هذا الفصل عن دور إدارة المراجعة الداخلية، 
 اإللتزام، وأن اإللتزامودور إدارة المخاطر،  ودور إدارة 

مسؤولية مشتركة، والمعيار الشخصي لاللتزام، وسياسة 
لمخالفات، واإلفصاح السنوي عن السلوك اإلبالغ عن ا

 المهني.

 

7-1 The role of the Internal Audit Department 
The Internal Audit Department follows and 
documents the Company’s activities. It identifies 
risks and controls and determines whether the 
controls are effective in addressing the risks. 
The Internal Audit Department also decides how 
the Company should implement policies and 
controls, which determine the Company’s 
capacity to evaluate the strengths and 
weaknesses of important processes. It assists 
the Company in evaluating internal monitoring 
and risk management.  

 دور إدارة المراجعة الداخلية:
إن إدارة المراجعة الداخلية تقوم بفهم وتوثيق العمليات 
بالشركة، وتحديد المخاطر والضوابط الرقابية وتؤكد ما 
إذا كانت الضوابط الرقابية فعالة لمعالجة المخاطر. 

تقوم أيضًا بالتأكيد عل   إن إدارة المراجعة الداخلية
مدى تطبيق السياسات والضوابط بالشركة، وسيحدد 
ذلك قدرة الشركة عل  تقييم قوة وضعف عملياتها 
المهمة، ويساعد الشركة عل  تقييم الرقابة الداخلية 

 وممارسات إدارة المخاطر.

7-1 

7-2 The role of the Risk Management Department 
The Company’s Risk Management Department 
closely supervises and monitors Company risks 
and the effectiveness of its strategies. It tests 
the effectiveness of its risk management and 
planning, and evaluates quality control systems, 
which help to identify corrective measures. 

 دور إدارة المخاطر:
رة المخاطر بالشركة اإلشراف والمراقبة الدقيقة تتول  إدا

لرصد مخاطر الشركة، وفاعلية استراتيجيتها واختبار 
فاعلية معالجة المخاطر وخطط مواجهتها، وقياس 
جودة النظم الرقابية التي تساعد في تحديد اإلجراءات 

7-2 
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Quality control, performance measurement and 
other tools for continuous development are used 
as an oversight and control in normal 
operations, as these are more effective than 
focusing on discovering problems after they 
occur. 

التصحيحية للتطوير المستمر. إن تأكيد الجودة وقياس 
المستمر األخرى من شأنها أن  األداء وأدوات التطوير

تستخدم كعملية إشرافية ورقابية خالل العمليات 
االعتيادية، حيث سيكون لها فعالية أكبر من التركيز 

 عل  اكتشاف المشاكل بعد حدوثها.
 

7-3 The role of the Compliance Department 
The Company’s Compliance Department assists 
Audit Committee and senior management in 
continually identifying, evaluating, controlling, 
overseeing and monitoring compliance risks. 
The Compliance Department proposes proper 
controls and enforces corrective actions when it 
discovers points of weakness during its reviews 
to achieve effective compliance with the law. 

The Compliance Department monitors ethical 
conduct. Annually, it identifies conflicts of 
interest and investigates problematic practices. It 
enforces corrective measures in line with the 
law, and cooperates with Company departments 
in reinforcing and protecting the Company’s 
values. 

 :اإللتزامدور إدارة 
لجنة  هي مساعدةبالشركة  اإللتزام إدارة إن وظيفة
في تعريف وتقييم والتحكم  اإلدارة العلياالمراجعة و 

. اإللتزاماطر واإلشراف والرقابة بشكل مستمر عل  مخ
بالضوابط الرقابية الكافية،  اإللتزاملذا توصي إدارة 

ما تجد مواطن للضعف األفعال التصحيحية حيثبتلزم و 
لتحقيق التزام  ،هاخالل أعمال المراجعة الخاصة ب

 .فعال باألنظمة
عل  مراقبة السلوكيات  اإللتزاموتشرف إدارة 

األخالقية، ومراجعة الجوانب المتصلة بها، والتأكد 
السنوي من تعارض المصالح، وتقصي الممارسات 

لزامالخاطئة،  لتستقيم  ةباإلجراءات التصحيحي اإلدارة وا 
، والتعاون مع إدارات الشركة لتعزيز مع النظام العام

 قيم الشركة وحمايتها.
 

7-4 

7-4 Compliance as a joint responsibility 
Compliance with the Code is the collective 
responsibility of every member of the company’s 
staff, and no one may leave to others their 
responsibility for reporting violations or failing to 
protect the Company’s values, since failure to 
report a violation contributes to the violation. 

 مسؤولية مشتركة: اإللتزام
بقواعد السوك المهني مسؤولية تضامنية  زاماإللتُيعدُّ 

، وال يجوز السكوت عن الشركةلكل من يعمل لصالح 
إلبالغ عن المخالفة اتكااًل عل  الغير، أو تهاونًا في ا

حماية قيم الشركة، إْذ يعد الساكت عن االبالغ 
 مخالفًا ومشاركًا للمخالف.

7-2 
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7-5 Personal standards of compliance 

Employees must demonstrate compliance with 
the Code in all decisions and actions made on 
behalf of the Company. 

If employees have doubts about a particular 
action, they should ask themselves the following 
questions, which will guide them to the correct 
decision: 

 

 لتزام:المعيار الشخصي لإل
أن يظهر التزامًا  الشركةيجب عل  من يعمل لصالح 

ك المهني في جميع قراراته وأعماله نيابة عن بقواعد السلو 
 الشركة.

ذا ساورتك الشكوك بشأن سلوك ما  فاطرح عل  نفسك وا 
 األسئلة التاليِة والتي قد ترشد إل  قرار صائب:

7-5 

 Could this situation affect a decision or action I 
might undertake for the Company? 

 

تؤثر عل  أيِّ قراٍر أو  هل يمكن لهذه الحالة أن
  تصرٍف اتخذه لصالح الشركة ؟

* 

* Could this situation adversely affect my 
colleagues’ impression of me? 

 

هل يمكن لهذه الحالة أن تؤثر سلبًا عل  انطباع زمالء 
  العمل عني؟

* 

* Could this situation adversely affect the 
impression the Company’s counterparties 
(clients, shareholders, suppliers, etc.) have of it? 

 

هل يمكن لهذه الحالة أن تؤثر سلبًا عل  انطباع 
متعاملي الشركة )العمالء، المساهمين، الموردين...( 

 حولها؟

* 

* What would happen if news of this situation 
were published in the press? 

 

ماذا لو نشرت إحدى وسائل اإلعالم خبرًا عن هذه 
 الحالة؟

* 

* If employees are unsure or face a situation that 
is not one of those above, they must contact a 
compliance officer to obtain the necessary 
advice. 
 

إذا كان لديك شٌك، أو عدم يقيٍن، في الحاالت غير 
منصوص عليها، فيتعيُن عل  الشخص أن يتصل ال

 لتقديم المشورة الالزمة. اإللتزامبمسؤول 

* 

7-6 Whistle-blowing 
The company, through its adoption of its 
whistle-blower policy, encourages all staff to 

 ن المخالفات: اإلبالغ ع
كل من يعمل  شركة الخطوط السعودية للتموينتشجع 

7-2 
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report any concerns about unethical or illegal 
conduct to the Company’s compliance officers. 
This can be done through direct communication 
with the Company’s compliance officers, through 
the compliance page on the Company’s 
website, or through the email address, telephone 
number or fax number set up for such reports. 

Whistle-blowers must cooperate with the 
Company by providing correct information, and 
the Company will investigate all concerns about 
violations of the Code. Good faith will be 
assumed when doubts about non-compliance 
are raised, and accusations will not be made 
without proof. 

The Company will not tolerate any failure to 
comply with reporting requirements for legal 
violations or misconduct. Failure to make such a 
report contributes to the offense, as compliance 
is the responsibility of each employee. 

لصالحها عل  اإلبالغ عن أي مخاوف متعلقة 
 ألنظمةبسلوكيات غير أخالقية أو سلوكيات مخالفة ل

من خالل تبنيها سياسة "اإلبالغ عن المخالفات"، عبر 
بالشركة،  اإللتزامقنوات التواصل المتاحة مع مسؤولي 

 اإللتزامالتواصل المباشر مع مسؤولي  وذلك من خالل
عل  موقع الشركة  اإللتزامفحة بالشركة، أو عبر ص

لكتروني، أو البريد االلكتروني، أو الهاتف، أو اإل
 بالفاكس المخصصين لتلقي البالغات.

يجب عل  المبلغ التعاون مع الشركة باإلداء  
بمعلومات صحيحة ترشد الشركة إلجراء التحقيقات 

ات بخصوص المخالفات أو المخاوف المتعلقة والتحري
باإلخالل بقواعد السلوك المهني، ومراعاة استصحاب 
حسن النية في إثارة جميع الشكوك المتعلقة بعدم 

 ، وعدم توجيه االتهام بال تثبت.اإللتزام
باالبالغ عن  اإللتزاموال تقبل الشركة أي تهاون في 

ئة أو السكوت أو السلوكيات الخاط النظاميةالمخالفات 
عن اإلبالغ عنها، وتعد عدم اإلبالغ عن ذلك تضامنًا 

بذلك مسؤولية كل فرد يعمل  اإللتزامفي المخالفة؛ ألن 
 .الشركةلصالح 

7-7 Annual disclosure of professional conduct 
All of the company’s employees are required to 
file an annual declaration setting out the extent 
of their compliance with the Code, in addition to 
a declaration of conflicts of interest. 

 اإلفصاح السنوي عن السلوك المهني:
تقديم إقرار سنوي  الشركةيتعين عل  جميع موظفي 

يوضح مدى التزامهم بقواعد السلوك المهني، بجانب 
 تعارض المصالح. اإلقرار الموضح في سياسة

7-7 

 For more, see: 

1. Regulatory Framework for Corporate 
Governance 

2. Conflict of Interest Policy 

 لالستزادة، ُينظر:
 اإلطار العام لحوكمة الشركة.-1
 سياسة تعارض المصالح.-2
 دليل سياسات الموارد البشرية.-4
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3. Human Resources Policy 

8 Violations of the Code of Conduct 8  مخالفة قواعد السلوك المهني 
 This Code is an integral part of the terms of 

employment. Any breach of its provisions and 
the obligations within it are a violation of the 
Code. Anyone who commits a violation will 
suffer the sanctions given in the relevant 
regulations and documents. 

حيث إنِّ هذه القواعد تُعد جزءًا ال يتجزأ من الوثائق التي 
تربط الشركة باألشخاص العاملين لصالحها، فإن مخالفَة 

ات الواردة بها تعرض المخالف اإللتزامأحكامها و 
 للجزاءات الواردة في األنظمة والوثائق ذات الصلة.

 

    
 If any employees fail to comply with this Code, 

they will suffer the consequences of such 
violation, including penalties imposed by 
regulatory agencies and compensation to the 
Company for any harm it may have sustained. 
The Company is entitled to pursue disciplinary 
measures against an employee in line with the 
Company’s work regulations, and it is entitled to 
pursue measures to remedy the violation. 

 اإللتزامفي  الشركةي حال أخفق من يعمل لصالح ف
ة فإنه يتحمل منفردًا آثار تلك المخالف ،بأحكام هذه القواعد

بما في ذلك أي عقوبة تفرض من الجهات الرقابية، 
ويحق  وتعويض الشركة عن الضرر الذي أصابها.

للشركة أن تقوم بإجراءات تأديبية عل  الموظف المخالف 
وفقًا ألنظمة العمل بالشركة، ولها الحقُّ في اتخاذ 

 اإلجراءات المصححة لهذه المخالفة.

 

 If any employees fail to file the annual 
Professional Conduct Disclosure Declaration on 
the Company-approved forms, they will be 
suspended from performing any work for the 
Company. They will be subject to an 
investigation if they insist on not making the 
declaration. 

في اإلفصاح  الشركةلصالح ي حال تخلف من يعمل ف
عن التزامه السنوي بقواعد السلوك المهني وفقًا لنماذج 
الشركة المعتمدة، فإنه ُيجَّنب عن مباشرة أيّْ عمٍل من 
أعمال الشركة، ويحال للتحقيق إذا أصرَّ عل  عدم 

 اإلفصاح.

 

 For more information, see: 

1. Internal Work Regulations 

2. Conflict of Interest Policy 

3. Human Resources Policy 

 
 

 لالستزادة، ُينظر:
 الئحة العمل التنظيمية.-1
 سياسة تعارض المصالح. -2
 دليل سياسات الموارد البشرية.-4

* 
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9 Approval and Implementation 

 
 9  عتماد والنفاذاإل

 This Code was issued by a resolution of the 
board of directors at its board meeting #45 held 
on 24/01/1438H, corresponding to 
26/10/2016G, in line with company’s Corporate 
Governance shapter #3. 

This Code will come into effect on the date of 
issuance, and any subsequent amendment to it 
will become effective on the date of the 
amendment. 

ُأصدرت هذه القواعد بقرار مجلس اإلدارة في اجتماعه 
هـ 1241/ 22/11بتاريخ المنعقد  واالربعون الخامس
من الئحة  للباب الثالثم؛ وفقًا 11/2112/ 22الموافق 

  "اإلطار التنظيمي لحوكمة الشركة".
ا، ُيعتمد العمل بهذه القواعد ابتداًء من تاريخ إصداره

ويسري العمل بأي تعديل الحق لها ابتداًء من تاريخ 
 ذلك التعديل.

 

 The Company’s management is responsible for 
reviewing this Code, updating it as necessary 
and bringing any amendment to the board of 
directors for ratification. The Company’s 
Compliance Department will prepare explanatory 
forms and training programs for this Code, and 
will bring them to the chief executive officer for 
approval. 

تتول  إدارة الشركة مراجعة هذه القواعد، وتحديثها مت  
ديٍل لزم ذلك، والرفع إل  مجلس اإلدارة باعتماد أيِّ تع

بالشركة النماذج  اإللتزاما. وتعد إدارة يطرُأ عليه
دريبية واإليضاحات الالزمة لتلك القواعد، والبرامج الت

 عتمادها.إل والرفع للرئيس التنفيذي

 

    
 This Code is issued in Arabic and translated into 

English. If a difference between the two texts is 
discovered, the Arabic text will take precedence. 

ُأصدرت هذه القواعد باللغة العربية وترجمت إل  
االنجليزية، وفي حال االختالف بين النسختين فإن 

 النسخة العربية هي التي تسود.

 

 To obtain the most recent copy of this policy, 
please see the Company’s internal website.  

نسخٍة من هذه السياسة، يرج   للحصول عل  أحدثِ 
 الرجوع إل  موقع الشبكة الداخلية للشركة.

 

    
 


